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NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506
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7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter Mareli 7, 1914, at the Post Offica at ChicaKO, 11L uoder tha Act of Ma reti 1, 187V.

True trnnslntlon filed with the post- mastei n t ChicnKo, UI., Ms«r. 27. 1019

Cechai veržiasi Vengrijoj]
Karės stovis Cecilijoje

Daug egyptiečių žuvo sukilime

Karolyj suimtas. Lenkai paėmė Gardiną 
ir Pinską.

ČECHAI PAĖMĖ VENGRIJOS 
MIESTĄ.

BERLINAS, kovo 25. — Iš 
Vienuos pranešama, kad komu- 
nikasija tarp Vienuos ir Buda-

vakų paėmimu Raab miesto antį 
Dunojaus upės, pusiaukelėj tarp 
Vienuos ir Budapešto. Didelės 
vengrų kamiollų liejiklos yra

True translation filed with the post 
in.islcr at (.hieago, III., Mar. 27, 
as rc<iuired bv the act of Ori. H.

VENGRIJOS TARYBA 
PALEISTA.

Čechijoj paskelbta karės 
stovis.

MM mnrwHB5et

——

191"

Berlino Abendpost gavo, žinių 
iš \ icnnos, kad visi nariai tal
kininkų misijų, apart 
merikiečių oficieriaus,

vieno a- 
išvažia-

Vienuos ĮLeichspost išspaus
dino žinių iš Budapešto, kad už- 
imantįs Arad ir Szegedin mies
tus ant Maros ir Theiss upių 
talkininkų kareiviai taipgi tapo 
ištraukti.

vanijoj iš priežasties atsilikimų

Prancūzų kareiviu komanduo- 
tojas Budapešte, pasak bevieli- 
nio pranešimo iš Vengrijos sos
tinės užginčija žinioms, kad 
buk jo kareiviai tapę nuginklu
oti komunistų.

True translation filed with the post- 
maslci’ at (.iiicago, III., Mar. 27. 1‘*1‘.) 
as required by the act of Oct. 6. 1917
KAROLYI ESĄS UŽMUŠTAS.

Areštuotas sako kiti.

LONDONAS, kivo 26. — ži
nių angentura iš Pragos prano

tas Karolvi likęs užmuštas. * 4

tai.

Vienuos, kad buvęs Vengrijos 
premjeras Karolyi tapo areštuo
tas ir bus teisiamas revoliucinio 
tribunolo.

True translation filed with the post- 
nrislcr :d Chicngo, III., Mar. 27, 11*19 
as required by the act of Oct. 6, 1917

70 ŽMONIŲ NUŠAUTA 
BUDAPEŠTE.

PARYŽIUS, kovo 26. -r 70 
žmonių Bulapcšte tapo nušauta 
už plėšimus ir kitus prasikal-

žinios.
demonstracijos

True translation filed wilh the post- 
mąsli r at Chicago, III., Mar. 27, 19L) 
ns required by the act of Oct. fl. 1917
LENKAI PAĖMĖ GARDINĄ 

IR PINSKĄ.

die paskelbta, kad lenku karei-

(Grodno). Bolševikai esą trau-

Troe translation filed with Ihe post- 
maslc at C.hicago, II1., Mar. 2". 19'9 
is required bv the act of Oct. 6. 1917

EGYPTE.
A

CA1RO, kovo 26. — Oficiali 
pranešimai apie riaušes Egypte 
parodo, kad 2,060 namų liko iš-

viai buvo užmušti ir minia api-

kali ir El-VVasta.

po apiplėštas. Valstybės gele
žinkelio darbininkas užmuštas.

Paliuosavo kalinius.
Kovo 16 d. minia užpuolė ant 

policijos stoties Miniet kempėj 
1 ir paliuosavo kalinius. Tada ji 
' užpuolė ant stoties ir karinė sa
rgyba buvo priversta šauti. 30 

19egyptiečių tapo užmušta ir 
sužeista.

lakavo stoties kubilų 
viai su policija buvo 
šauti. 22 egyptiečiai 
mušti, o 50 sužeista.

Sumišimai C.airo tapo sustab-

iliečių a- 
ir karei-

liko už-

tiečiai čia liko užmušti, 8 su-
po-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.', Mar. 27, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

70 VAIKŲ ŽUVO PANIKOJ.

BERLINAS, kovo 24. — 70 
vaikų žuvo, o 20 vaikų sunkiai

durų, kada kas-tai suriko “Gai
sras Daugiausia |uvo vaikų

Tnie trnnslation ftlcd wlth th«* post- 
mastei' at Chicago, III., Mar. 27, 1919

Pranašauja, kad Vokietija bus 
valdoma bolševikų.

NEW YORK, kovo 26.

vi, bus sekama, kuri puls prieš 
bol&'vizmų. Taip pasalkė čia 
šiandie Rusijos sovietų valdžios

Chicago, III., Ketvergas, Kovo-March 27, 1919,

Bile <lic

'—C ■ . ................  ' ■! ■. ■■»—■■■■

VftE PAVARYS EAIKRO- 
DŽIUS PKIBKYN.

■—■jii!.|"ui!.. "mm1 Į 'MBl!

ševikai kontroliuoju Vokietijų,

frue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 27, 1919 
as reųuired by the iicfof Oct. 6, 1917
ĮRAŠYS SOVIETUS J VOKIE

TIJOS KONSTINTUCIJĄ.

BERLINAS, kovo 26. Vo

konstitucijos komitetui Wei- 
mar susirinkimo pasiutimų įra
šyti sovietų sistemų į konstitu
cija. Pusiau oficialis Nord 
Deutsche Zeitung sako, kad tas 
padarys panašumų j trijų butų, 
valdžios sistema.c

True translation filed wilh the post- 
inasler ;«t C.hicago, III., Mar. 27, 1919 
as required by the act of Oct. (i, 1917

Suspendavo laikraštį.

26. — Gen. 
suspenduoti

karinę laidas vokiečių laikraš
čio Coblenz Gazelte už kritika
vimų talkininkų strai|>snyje a- 
pie atsitikimus Vengrijoje.

Tnie translation filed with the post- 
master .d Chicago, III., Mar. 27, 1919

Karingas sena 
torius

NORI KARIAUTI SU BOLŠE
VIKAIS VISAME PASAULYJE.

Senatorius King nori suorgani
zuoti 500,000 kareivių liuos- 
norę armiją kariavimui su 
bolševikais.

VVAS1I.INGTON, kovo 26.
Senatorius King iš Utah ši

^ariniame judėjime prieš bolše
vikų judėjimų Europoje.

Tam tikslui jis mano prašyli

iš 500,000 kareivių kariavimui 
su bolševizmu Rusijoj. Vengri
joj, Vokietijoj, Ispanijoj ir ki-

bol

“Bėda su prezidentu Wilsonu 
ir premieru Lloyd George yra 
ame, kad jie nežino kaip ge-

Senatoriaus nuomone viena- 
iniu budu sustabdyti revoliuci

nį judėjimų, kuris apima visų 
£uropų, yra “gesinti taip kaip

sumišimai Ispanijoj yra tiesio
gine dafim Rušįijo4 bolše\<ikų 
udėjimo. Jis bijosi, kad jei 

sumišimai Ispanijoj nebus su
stabdyti, jie apims Portugalijos 
respublikų ir bus dideliu pavo
jum Franciji^i, kuriai ir taip 
grųsina rytiniame pakraštyje 
Vokietijos revoliuciniai domėn-

Pašovė 3 moteris.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

PJU’MaUM

Price 2c

eet, Chicago, lUinofa 
Telephonla Canal 1501

No. 73 ii

. . Visi laikrodžiai ateinantį 
nedėldienį bus pavaryti

1 valandą.

Triip frnnslntlon fllod wllb the pnst- 
m n si v r si t < "Ji III., Nfnr. 2!7, 1 !)!*.)

rpquir#*d bv theSirl <>r Oct. 6. 1917

BELAISVIAI NENORI KA
RIAUTI SU BOLŠEVIKAIS.

30Ateinantį nedėldienį, kovo 
d., 2 vai. nakties visi laikrodžiai

rodžiai rodys 3 vai. Tas daro- 
ma dienos šviesos taupimui, kas

Laikrodžiai atgal bus atstu-

ARGENTINOJ ĮVYKO ŽYDŲ 
POGROMAI.

Apie tai gavo žinių zionistų 
draugija.

NEW YORK, kovo 26. — Ame

bė gavusi žinių iš Argentinos, 
kad tuksiančiai žydų liko iš
skersta sausio 9 d. pogrome Bu
enos Aires.

rsdama žydus. Kiek užmušta 
esu negalima apskailliuoli. ka
dangi jie tapę palaidoti bendra
me kape.

rėčiaus tuo laiku ir daug vė
liau gautosios žinios iš Buenos

Pabaigoj sausio Bu

sto darbininkų striuko, 
susirėmimuose su poli* 
žmonių liko užmušta ir 800 su-C

nų, 1,400 revoliucinių darbinin
ku tapo suimta ir susodinta ant 
kruizerio, kad juos deportavus.

ATMETĖ MOTERŲ 
BALSAVIMĄ.

HARBIN, kovo 20. -- Vieton 
kad badavus fronte prieš bolše
vikus,, 3,500 rumunų kares be
laisvių, kuriuos paliuosavo vi
sos Rusijos valdžia Omske, su-

belaisvių stovyklų, sako Irkut
sko žinia. Rumunai taipgi at-

Fru r translation filed with the post- 
inaslec at Chicago, III., Mar. 27, 1919 

retpih ed hv the act of Oct R 1917

BOLŠEVIKAI KASDIE 
STIPRĖJA.

<s

Sako sužeistas kareivis.

mie iš Archangelsko su nušalu
siomis kojomis, ausimis ir pa
našiomis žaizdomis, 17 Ameri
kos kaerivių,, kurie šiandie at-

sville, užreiškė, kad iš visų prie
šų, su kuriais amerikiečiai turė
jo kovoti, stipriausiais ir blo
giausiais yra bolševikai.

Amerikiečiai, kaltino, kad

merikiečiais kareiviais Rusijoj. 
Jie sako, kad jie buvo koman
duojami anglų pulkininko ir 
kad tas pulkininkas vertė ame
rikiečius nešti visų kariavimo

“Musų kareiviai Rusijoj, di
džiuma kurių yra iš Michigan 
ir Wisconsin pašėlusiai nori grįTada

u 80fsli namo,“ sakė korp. Dickey. 
“Mes miegojome cedro šakose 
keturių pėdų sniege. Musų mai
stas susidėjo daugiausia iš kie
tos jautienos ir džioviųjų. Dau
giau 100 amerikiečių buvo Av

neaprubežiuolam laiku bilių pa 
duoti 1920 m. gyventojų nubal- 
savimui priedų prie valstijos 
konstitucijos suteikliantį mote
rims balsavimo teisę.

Konstitucinė konvencija bus

rašys naujų konstitucijų.

STREIKUOJA.
RAGINE, Wis. — Chicago 

Bubber Clothing Co. darbinin
kų streikas tebesjil^ia, J»rs, 
sako mayoras, yra arti susitai- 
kimo.

3 ŽMONĖS SUDEGĖ.

NEW YORK, kovo 26. - Mrs. 
Louise Merciel iš Richmond 
Hiljl begelbėdama savo du vaiku

kartu su vaikais.

MONTREAL, M o n t r e ai 
Star gavo žinių, kad pereitų žie
mų nuo influenzos, raupų ir ty
mų išmirė pusė gyventojų šiau-

nuo
kareiviavimo 
rudenį ir si 
žiemų.“ ,

turi užtektinai pinigų, 
cijos ir kulkasvaidžių. 
kuris vienas iš pirmųjų

ke gegužėj, 1918 m

kad 'jie 
amuni- 
Bishop,

maištų, kuris užsibaigė sušau
dymu 15 rusu. + 4-

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III.. Mar. 27, 1919 

required by the act of Oct. 6. 1917
NEATIDUOS REINO.

as

PARYŽIUS, kovo 26.

nių, Prūsijos nacionalis susirin
kimas vienbalsiai nutarė prieš

nors Reino teritorijos, ypač Sa- 
ar baseino.

True translntion filed with the post- 
niaster ai Chicago, U’.. Mar. 27, 1919 
as required bv the act of Oct. 6, 1917

Atiduos Malmedy, Moresnet 
Belgijai.

PARYŽIUS, kovo 26. Spre-

■ ■■ I I II • I' I

True translation filed wlth the post-niiisler at Chicago, III.. Mar. 27. 1919 
q.«i i-e<iuire<l >>y the act of Oct. G, 1 S) 17

Mato pavojų vilkini
me su taika

O,

Vokiečiai neatiduosiu savo žemių
TALKININKAI LUKURIUOJA 

SU TAIKA BESIARTINANT 
KRIZIUI.

Atidėliojimai ir lūkuriavimai 
stato Clemenceau valdžių 

pavojun.

PARYŽIUS, kovo 26. - Tai

lo

loti ant visos Europos. Atė- 
laikas veikli. Dabar nėra 
tįsimo kas turi būti padary
siu Iraus Atlantiko kabeliais, 
ar mes laimėjome, ar pra-

tai <os‘konferencijoj per ištisas 
savaites kokias sąlygas ji ma
no paduoti priešams, jei ji ne-

bėgioja aplink ratais, kalba apie Į tmįi mierio priversti tas sųlygas 
kiekvienų situacijų po saule ir 
neužbaigia nė vienos. Nepada-

tižiosios keturios nutaria da
ryti taikų su visomis priešo ša
limis.

gc

ir premierų Clemenceau ir Or 
lando prižado premjerui Lloyd

pilftyti? ,
‘Šiandie aš kalbėjau su dail
iu amerikiečių visokios ran

go; ir stovio de Crillon viešbu
ty]. Praktiškai kiekvienas sa 
ko man, kad tolimesnis karinis 
ve kimas iš pusės talkininkų y- 

Kiekvienoj taira

gr;

•į

siliks, buvo vien tik permainos 
kas atidėjo taikų neaprubežiuo- 
tam laiku. Tuo pačiu laiku pa
saulis pilnas neramumo ir nauji 
pavojai iškjla kiekvienoj pusėj.

Clemenceau pavojuje.

Lygiais pinigais eina laižy- 
bos Paryžiuje, kad Clemenceau

ataka vakar sustiprina nuomo
nę.

dolerį, kas yra augsciau negu 
buvo tamsiose dienose Verduno 
ofęnsivo. prancijos valdžia y-

kolektuoli mokesčių, kurias ji 
bando surinkti. Streikai Vali- 
joj (Anglijoj) ir Barcelonoj ga-

žės 1 d. ir belo yra grasinimu

Amerikiečiai nusiminę.

Niekurie nariai Amerikos ta
ikos komisijoj yra atvirai nusi
minę delei situacijos, kuri kas

atvirų trūkimų. Sprendžiama, 
kad Lloyd George yra neužga
nėdintas su palengvumų proce-

sinimai daromi iš visų pusių

bus spartesnio veikimo.

karės laukuose, bet pralaimėtos 
prie taikis salos. Vokiečiai slo-

True translation fil^d wifh the post 
masler ai Chicago, III., Mar. 27, 1919 
as required by the acl of Oct. 6. 1917
TALKININKAI SUSIRŪPINĘ.

Kareiviai atsisakytu toliau ka
riauti, sako korespondentas.

Paul Sent t Mowrer, Chicago 
Daily Ners korespondentas prie

ųžinti kareivius namuo“ kam 
panija ir tie pačiauškos sako, 
ka|d dabartiniu laiku nė anglų, 

franeuzų, nė amerikiečių 4 vnė 
kareiviai nesuliktų tęsti verži
mąsi rytų link. Ir pačiauškos 
rūsčiai šnibžda apie bolševizmo 
pavojų Erancijoj, Anglijoj. Ita-

'...Dabar vengrai atsiliepė į 
musų paskelbimų laikino Ru- 

inijos rubežliaus su kų-nors 
panašaus į ultimatumų.

m
labai
Keturios dienios praėjo ir talki

mano veikti ir ar jie mano kų- 
nors veikli. Jei Vengrija gali

gn
m

Daugiau kaip vienas žino- 
aiigštoj virtoj pripažino

m, kad yra rusti galimybe, 
4 Vokietija grieštai atmes mu 
laikos sųlygas. Kada aš pa

mušiau, kų mes turime tada 
darvli, atsakymu buvo vien nu- • *
m ijinias rankos."

suc

Tr|ie translation filed wlth the pust
au 
as

jster at Chicago, III., Mar. 27, 1919 
reųaired by the act of Oct. 6, 1917
\VASHINGTON, kovo 26.

ryduje pranešimas Baltajam 
Namui sako, kad didesnis pro
gresas linkui taikos yra daro- 

is, negu “išrodo iš pavir
ins.“

m

rr
nu
rs

n

n 
n

r 
r

■ ■

■■

; ■

ne translation filed wilh the post- 
i sler at Chicago, III., Mar. 27, 1919 
required bv the act of Oct. Ii, 1917
TALKININKAI NEGAUS

VOKIETIJOS ŽEMIŲ.

Sako Vokietijos 
ministeris.

BERLINAS, kovo 26.

steris naujame kabinete 
•hiffer, kalbėdamas j 
inių prieš kanclerio 
(lėlioj pasakė:

mi- 
Dr. 

didele !

“Aš iškilmingiausiai prisie
ti, kad valdžia neatiduos prie-

uose.

komisija rekomendavo, kad 
Malmedy ir Moresnet butų pri
skirti Belgijai. Klausimai palie- 
čiantįs Scheldt teritorijų tapo 
atidėti tūlam laikui.

rue translation filed with the post- 
aster ai ('.hieago, III., Mar. 27, 1919 

as reųnired by the act of Oct. 6, 1917

Karalius Šveicarijoj.
ZURIC1L kovo 25. — Buvu- 

sis karalius Karolius ir jo šei- 
nina panedėlyj atvyko į Šveica
riją. Jie gyvens Mantegaytaed 
c vare, arti Rorschach, prie Con- 
stance ežero.

T 
n

“Gavusi žinių, kad Vengrija 
perėjo bolševikų pusėn, taikos 
konferencija pašventė dvi pil
nas valandas svarstymui kas tu 
ri būti padaryta su Vokietijos 
trans Atlantiko kabeliais. Kuo
met taikos konferencija kalba, 
raudonoji liepsna grųsina išsi-

lio.MILVVAUKEE, Wis. kovo 26.
Nežinomas žmogžudis šian

die 8 šūviais nušovė Mrs. Anton
Martens.

Tas nereiškia, sakė jis 
bolševikų armijos įsiverš į Vo-jLegieb ir sužeidė dvi kitas mo 
kietijų, bet kad tos šalies bol- teris, vienų jų mirtinai. Polici 
ševikai nuvers valdžių. I _

“Rusija ir Vengrija dabar y- vyro.

kad Už vienų centų.
NEW YORK, —- Joseph Kar* 

sap, 22 m., kuris atėmė iš mer-
I jai ji(iško yiušautofuosi nu^tcirs gailės šernelę s 1 centu, liko nu-, 

teistas 3’/2 metų kalėjimai!.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj. ,

IMPERFECT IN ORIGINAL

■ M



C K i č a gs, IIL "" Ketvergas, Kovo 27 d., 1919

.... ... ............
VHc LiTHUANrAts OAtLV artturtfĮfinalas bus įsteigtas. Bus įs- 

---------  teigta tautų Lyga. Tani pama
tai |an tiesiami — ne Paryžiu
je, ne kelių susirinkusiųjų val
džių diplomatų: tuos pamatus 
tiesia naujoji jiega 
pavergime laikytas 
jamas, o dabar iš 
besiliuosuojąs visų
šalių, viso pasaulio p r o 1 e t a- 
riatas.<

LAZDA
J- Biliūno vaizdelis.

th« Lithuanian Nawa Pab. CaH Ine.

0V. IlZluMOADU d

CHICAGO, ILLINOIS
i— amžiais 
ir išnaudo- 
pavcrgimo 
tautų, visų

[Draugo pasakojimas]

(Pabaiga)

Darbininkų uždavinys
fff.00

3.50

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedeldieniua. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1739 & Halsted St., Chicago^ 
UI. — Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina r
Chicagoje — pačtu

Metms................
Pusei meto __________
Trims menesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam menesiui .................. 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ............................  18
Menesiui .................   W

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačht:

Metms....................................   85.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims menesiams.......... .. 1.65

Vienam mėnesiui........................ 63
Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translatton filed wlth tho post- 
nrns'er at Chicago, UI., M ar. 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Ta diena 
bene atėjo.

Nedarbas yni skaudžiausi 
darbo žmonėms rykštė. Darbi
ninkas tik tada šiaip taip gyve
na, kadn jis turi kas jo darbo 
jiegas perka, kad ir dar taip 
pigiai. Kada jis negali savo jie- 
gų parduoti, neranda joms pir
kėjo, jis kenčia skurdų ir badų. 
Kriziai, nedarbas, reiškia, kad 

lukstan- 
vvrams

Apie pusšimtis metų 
garsus Francijos rašytojas Vik 
toras Hugo pranašavo:

“Ateis diena, kada ir Fra lini
ja ir Rusija, ir Italija, ir Angli
ja, ii’ Vokietija — žodžiu, visos 

Europos kontinento tautos, 
nežudydainos savo ypa Ii ilgu
mo žymių nė savo šlovingos 
individualybės, padarys tarp 
savęs augėlesnės vienybės san
dorą ir sutvers visos Europos 
žmonių brolybę lygiai taip, 
kad Normandija. Britonija, 
Burgundija, Lotaringija. Alza- 
tijo — visos prancūzų provin
cijos susižiedė vienon Franei- 
jon.

“Ateis dienu, kada karė tarp 
Londono ir Paryžiaus, Petro
grado ir Berlino pasirodyt taip 
j m negalima, kaip kad dabar ji 
negalima tarp Roueno ir Arine 
no, tarp Bostono ir Philadd- 
pmj<>s

“Ateis diena, kada knhpkus 
ir bombos bus pavaduotos Ka
botais, visuotinu ir lygiu visų 
žmonių balsavimu, viršiausiuo
ju ir vienu visų tautų šventos 
dermės senatu, kurs visai Euro
pai bus tuo. kuo žmonių atsto
vų butas yra Anglijai, kuo par
lamentas yra Vokietijai, kuo 
legislaturos susirinkimas yra 
Francijai.

atgal

kapitalas neleidžia 
čiams darbo žmonių 
ir moterims, dirbti 
darbo, gaminti reikalingų vi
suomenei daiktų, ir tuo pelny- 
ties sau duonos kąsnį. Nors 
šalies įstatymai sako, kad kiek
vienas žmogus turi teisės pel- 
nyties sau gyvenimą, bet kapi
talas, kur šiandien yra visa ko 
viešpats, sako: jei turi nuosa
vo kapitalo, kurs tau pelno, ne
štų; arba jei randi kapitalistų, 

, kurs tavo jiegų reikalingas 
tau duoda darbo, tai gali gy
venti ir gyvenimu džiaugiies, o 

į jei ne — manykies kaip tinka
mas.

Kam daiktai gaminama? Tu
rėtų būt tam, kad visi žmonės 
galėtų jais naudoties visiems 
savo gyvenimo reikalams pa
tenkinti. Bet lobininkai, kapi
talistai, kurie visas gaminimo 
priemones turi savo rankose, 
gamina tik tuo tikslu, kad tu
rėjus sau pelno, pagamintuo
sius daiktus parduodant. Jeigu 
susidaro tokios rinkos aplinky
bės, kad kainos (Kigamintiems 
daiktams reikia atpiginti, tai 
kapitalistai, nenorėdami suma
žinti savo pelnų, sustabdo savo 
fabrikus, paliauja gaminimų 

daiktų, ir darbininkai nebe
tenka darbo, nebetenka uždar
bio. Užstoja taip vadinamas 
nedarbo laikas.

“Ateis diena, kada armotOs 
btis rodomos tik musų muzie
juose, kaip kad dabar rodomi 
kankinimo įrankiai, ir žmo
nės stebėsis, kad sviete galėjo 
kada nors būt tokių baisių da-

Toki nedariu) laikai labai da
žnai atsitinka, ir jie nuolatos 
atsitiks tol, kol daiktų gamini
mo priemonės ir įstaigos pasi
liks pavienių žmonių arba ka
pitalistų korporacijų nuosavy
be. Kol jie, kapitalistai, kon
troliuos gaminimo priemones, 
tol nuo jų malonės priklausys 
darbo žmonių likimas, visas jų 
gyvenimas.

“Ateis diena, kada mes išvv- * 
sime tiedvi milžiniški kuopi, 
Amerikos Suvienytąsias Valsti
jas ir Europos Suvienytąsias 
Valstijas, vienų prieš antrų pa
siduodant rankas per vandeny
nų, besimainant savo produk
tais, savo pirklyba, savo indu
strijomis, savo menu ir savo 
daile; savo didvyriais ir dva
sios milžinais bevalant žemę,

Kad lokį dalykų padėjimą pa 
taisius, ir pataisius taip, idant 
darbo žmonės nebepriklausytų 
nuo samdytojų, nuo kapitalis
tų malonės; idant nebebūtų ne
darbo ir vargo; idant daiktai 
nebebūtų gaminami kapitalis

tų pelnui, bet visuomenės varto 
jimui ir labui, tuo darbinin
kai patįs turi pasirūpinti. Jie 
turi pasirūpinti, kad visos 
gaminimo įstaigos ir priemonės 
butų paimtos iš privačių lobi- 
ninkų rankų ir padarytos ben
dra visuomenes nuosavybe.

gerinant, briengvinant gyveni
mų visiems pasaulio žinc»- 
nūmri?**

Mes tikime, kad * taip bus. 
Ta diena, kurių didis Francijos 
poetas pranašavo, dabar <beno 
atėjo. Po šitos haisi|xs karės, 
po šitų grasiausiu pasaulio is
torijoj skerdynių prarijusių rtti 
Ii jonus žmonių gyvfe.sčių ir su
naikinusių šalis; po visų tų

<omii sk

Arabas su visais savo kilimais 
Atsidūrė kalėjime.

Arabtin Muhatnmed Mustas- 
so, pardavinėdamas turkiškuo
sius kitimui, (netjikėtai užėjo 
ant potycįistrs Alrčcr Gldments 
Fauble, 4713 N. Washtcnaw av. 
Toji supyki**, kad jis nubridęs 
įėjo, paklausė pas jį, ar jis turi

aušinti it ken-] kirtimą. Mtostasso, žinoma, nenet
Įėjimų mes dar regėsime na u-k turėjo jo ir poftcistė ji su jo

kaiščiuose žibančiuose spindu- kalėjimą.

Reikia žinoti, kad musų pono 
galybė ir turtai vis ėjo mažyn. 
Gražius miškus aplink musų 
sodžių per keletu metų žydai 
išpirko, žmonės iškirto, suve
žė paupėn ir sieliais išgrūdo 
Šventąja toliau- Liko vieni ly
dimai, šukomis užversti. Kaž- 
no koks musų sodžiaus juokda- 

vs vieną kaitrią dieną vežė iš 
pa upės per lydimus vežimą 
šieno ir užsigeidė pypkę užsi
degti i; bedegdamas pypkę už
degė ir indžiuvusias šakas. 
Vienu akies mirksniu kilo liep 
sna, ir visi lydimai išpleškėjo... 
Butų kartu ir visas sodžius šil

žmonės su šakėmis ir grėbliais 
gesinti. Po dviejų valandų 
prie sodžiaus gulėjo plati lygu
ma, pajuodavusi, degėsiais pa
kvipusi: jų paskui sodžius už 
pačius niekniekius nuo pono 
atpirko.

ir pono galybė; jo 
sodžius daugiau 
Girininkas buvo 

Kaip ly
gy veno

Tokiuo hadu su miškais wai> 
tu pasibaigė 
grūmojimų 
nebebi jojo,
jau nebereikalingas, 
čia ir namai, kuriuose 
visai baigė griūti: pro lubas var 
vėjo vanduo, pro sienas švilpa
vo vėjas... Ir vienų gražių dieną 
girininkas išnyko i§ musų akių. 
Dumhrauckas irgi turėjo krau- 
s4tylies. Nežinau, ar jis kreipė
si į mano tėvus, ar tėvai jam 
pasiūlijo, tik Dumbranckas ap
sigyveno pas mus seklyčioj. 
Kokiomis sąlygomis upsigyve- 
|io, nežinau. Tik atgabeno į 
mus jo mažą staliuką, keliatą 
knygų ir karvę — daugiau nie
ko.

Ir vėl ištisas dienas pradėjo 
Dumbranckas vaikščioti po se
klyčių iš vieno galo kilau arba 
sėdinėti už staliuko prie lango. 
Išgyveno jisai pas mus dvejus 
melus ir — dėl manęs visai ne
tikėtai — paliko mano moky
toju. Padavė man į rankas di
džiausių lenkiškų knygų, atsi
stojo prie manęs ir liepė skaity- 
it: jis visų dienų stovėjo, asai 
visų dienų skaičiau. Ir taip vi
sų vasarų ir žiemą. Sunkiai bu 
davo man su tąja lenkiška kal
ba: buvau šveplas, ir daugelį 
žodžių visai negalėjau ištarti 
Bet mano mokytojas ibuvo be 
pasigailėjimo: spirdavo visaip 
lankstyti liežuvį, bent po 
s i m tą kart ų kar
toti la pati žodi — net mane vi

davau akis pilnas ašarų. Maty
davau, kaip Dumbrauckui \ir- 
pėdavo pirštai, — taip ir norė
davo nusitverti man už ausies 
arba suduoti per nosį. Pažinau 
tuos jo pirštus! Buvo tai prie
vaizdos pirštai kk Ii, kaip ge
ležis. Bet išgirdus, kad jisai iš
važiuoja iš musų, nėra žinios 
kodėl, man urnai rados liūdna, 
gaila jo. Buvo tai rudenį. At
važiavo iš kažin kur toli nepažį
stamas “šlėklunas“ ir išsivežė 
jį-

Atsisveikindamas Dumbrauc 
kas paliko man staliukų, o tė
vui, kaipo senam, atidavė savo 
seną obelinę lazdų.

—Tau, Juozapai, palieku at
minimui, savo seną obelinę 
lazdų, — 
levui.

—Dėkui, ponaiti, — atsakė 
susigraudinęs tėvas: kažin
ar bepusi n ūdysime kada?...

Dumbrauckui išvažiavus, tė
vus ilgai varlė savo rankose laz
dą. Vartydamas pradėjo liūd
nai ŠĄ^psoties.

savo seną 
tarė Dumbranckas

motina 
visu 

tik

Paskui pakėlė į mus savo 
akis ir netikėtai paklausė: — 
ar žinote, vaikai, ką man šitoj 
lazda primena?

Mes visi sužiurome.
- lai Jau seni laikai, pra

dėjo jausmingu balsu tėvas, 
labai seni. Mudu su
dar buvova jaunu; jūsų 
ant svieto dar nebuvo, - 
Mykolas vienas buvo į 

Pasitaikino tada kaip tik blo
gi melai, duonos maža, dirvos 
ir pievos išdžiuvo. O turėjom 
ne lik sau, bet ir ponui dirbti. 
Ir eidavom dirbtų už dviejų 
mylių — pačian Burbiškin. 
Nusivariau kartų rudenį Bur
biškin [jaučius pūdymo artų.

siimti; sau įsidėjau krepšeliu 
duonos su druska, jaučiams — 
keliatą saujų senų pelų; dau
giau nieko kita nebuvo. O rei
kėjo Itrjs dienos atidirbti. Man 
beariant pasibaigė pelai, imti 
vėl — nėra iškur; pasiganyti 
negalima — užginta. Mano 
jaučiai visai prisivarė, kojų ne 
bepavelka: o dar visa diena ar
ti ! SustaĮbdžiau pietums jau
čius, atsisėdau ant ežios ir val
gau išsiėmęs iš krepelio sausa 
duonų su druska. Valgau, o 
mano jaučiai tokiomis godžio
mis akinus į mane žiuri. Taip 
man jų pagailo, kad valgyli nu 
stojau. Ir mano krepšely lik 
trupiniai belikę. Supenėjau 
tuos trupinius jaučiams ir ap
sidairiau aplinkui: čia pat neto
li gulėjo sugrėbstyti kupečiai
pono dobilų.

ir atėjo man itada galvon blo
ga mintis — taip, kaip jums 
jauniems dabar kartais atslin- 
ka: — dirbu ponui, tad kodėl 
negaliu pono žole jaučių pašer
ti?

Atsikėliau nuo ežios ir priė
jęs į kupetį pasiėmiau mažą do
bilų kuokšdtlę. Prinešiau tą 
kuokštelę į jaučius ir iš rankos 
šeriu; o jaučiai taip gardžiai 
ir godžiai ėda, kad žiūrint man 
į juos pačiam gera pasidavė, 
'lik urnai pajutau, kad kažin 
kas kietu daiktu taip skaudžiai 
sudavė man per nugarą, kad 
pasverdėjęs pargriuvau ant že
mės: net mano jaučiai pašoko 
iš vagos ir norėjo su arklu bėg
ti. Apsvaigęs pakėliau nuo že
mės akis ir pamačiau priešais 
mane Dumbraucka su lazda ranL

—A tu, urevotai! tau Vogti, 
vogji.... šaukė: Dumbranckas, 
pildamas man su lazda per nu
garų.

Matydamas, kad aš nebekru- 
lu, pakėlė mane viena ranka 
nuo žemės ir paspyręs koja nu 
metė vėl... Atsikėliau pramer
kiau akis ir pamačiau savo 
jaučius netoli manęs stovin
čius jie atgręžę savo sprandus 
stebėjos j mane... Tik gyvas 
parsivariau namo ir tris savai
tes išgulėjau lovoj...

Tėvas nutilo Mes sėdėjom 
ant savo vietų, kaip 
Nįiekas neatsiliepė; lik 
sesuo akimis, pilnomis 
paklausė: — tėvel, ar 
Dumbranckas kur pas mu 
veno?

mano

maišto' sukilimo melais kazo
kai laip buvo primušę, kad tris 
mėnesius visas kraujuos išgu-

O ar žino1!, vaikai, kokia 
lazda jisai mane tada mušė? 
— paklausė jau šypsodamas le
vas: — šita!..

Mes visi krūptelėjom ir iš-

ką ir rodė mums lazdą, lą luz-

brauckas paliko jam atmini
mui.

Vyresnysis brolis priėjo prie 
tėvo, paėmė aš jo rankos lazdą,

I

pavartė jų, pavartė, turtu m 
savo galvoj svarstydamas, pas
kui numetė atžagaria ranka į 
malkas ir dusliu balsu tarė:— 
sudeginsiu) jų, tėvel...

- Ne, ne, vaikai, — a'lsakė 
maloniai tėvas: — tegu šitoji 
lazda lieka tarp jūsų; j ja žiū
rėdami, atsiminsite, kad ir jū
sų tėvai skaudžiai buvo baud
žiami. Atsimindami tų, nepyk
site, kad ir mudu su molina 
jums kartais žabeliu suduoda- 
vom. Darydavome laip dėl jū
sų pačių gero... Gal ir mums 
ponai baudė dėl musų gero?

—Gana jau, gana, tėvai, — 
atsiliepė motina:
tos lazdos ir ilgą gavai... Mes 
savo vaikų taip nemokom..

Tėvas liūdnai nusišypsojo ir 
pasiėmęs knygų įsikniaupė

ką J stina, kadangi chore įvyko di-’ 
dėlių permainų. Malt, pirmiau 
jo mokytoju buvo St. Vaitelis, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių 
jis turėjo apleisti Kenoshą. 'Pa
tai aidiečiai buvo priversi] jieš- 
kotis naujo mokytojo,
nesuspėjo kaip reikiant

Delei to
susi-

nedau-
but v- u

so-

reikia paskolos ant jūsų praper- 
ketinate pirkti ar parduoti, ar 
riyti savo namą, lotą ar farmą? 
reikia Insurance?
reikia padaryti? popieras ar per- 

Kreipkitcs prie
A. PETRATfS į

CENTRAL MANUFACTURING
L DISTRIGT BANK

1114 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

Bar kas atdaras: Dienomis nuo 9 ry 
to iki 3 po pietų* vakarais seredo 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Ar 
čių“ 
Ar 
mai
Ar 
žiūrėti abstraktus?

nuo

Ta lazda, kiek žinau, ir da
bar pas brolius tebėra. Guli ji
nai ant lentynos klėtyj, ir nie
kas jos neliečia.

Po programai buvo 
Žmonių šį kartą buvo 
giausia. Priežastis gali 
ra la, kad kitoj salėj buvo
kiai, o belo, musų žmonėms da ( 
bar neleistina lankylies į pasi
linksminimo vakarus: mat, 
gavėnia..

Kenoshiečiai, kurie mylit dai
nas, prisidėkite prie Aido cho
ro. Jo dainų repeticijos įvyks
ta kas kdtvergo vakarų Socia
listų svetainėje, 
rinkimas, rodos, 
dienų. Kurie
choro veikimu ir patįs norėlu- 
te prisidėti, nepamirškite atei
ti. J. Martin.

Choro susi- 
įvyks kovo 31 
inleresuojalčs

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
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.

KORESPONDENCIJOS MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!

Liberty Bondsus 
dalį* išmokėtą, 
sakinga stamps nuperka už cashErr - - - ----------------
kampas st 
Ho —. 
Cldthing Store, atdara vakarais iki
4 x ai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

bondsus ir war

ei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas Halsted st. 

>nri 232, 2ras augštas, virš Famous

212 kp. 
surengė

KENOSHA, WIS. 
Šis ir tas.

Kovo 16 dieną LLF. ‘ 
LDLD. 94 kp. ir SLA 
bendromis jiegomis
/ kalbas. Kalbėjo paskilbusis 

laisVvb'.’ nių kalbėtojas, M. X. 
Mockus.

Kiek laiko algai, rodos, vasa 
rio 17, vietinė £vld. kuopa bu
vo surengusi tam pačiam kalbė
tojui prakalbas. Bei1 ačiū mu
sų klerikalų “pasidarbavimui,” 
lik vieną vakarą Mockus galė
jo kalbėt. Mat, tūlas jų plauko 
žmogus, nešiojąs tvarkos daboto 
jo ciną, pasirūpino “išversti“ 
Mockaus prakalbą taip, kad 
miestelio administracija, taip

jau mioiankaujanll'j Rymui, ne
beleido daugiau laikyti prakal
bų. Žinoma,
padarė ytin didelio 
mo. Bet užtai 
džiaugti musų

rengėjams tai 
nesmagu- 

negaJėjo atsi-

komanduotojas. 
dabar laisvama-Jie manė, kad 

niams bus “k; 
jie skaudžiai apsiriko.
16 diena Mockus ir vėl Keuo- 

C

shoj! Klerikalai sujudo, jų 
apmauda 'neturėjo ribų, bet...

lulkas 
savaip.nebedrįso visa “ve 

Tu r būt bijojo pat

Kovo

don dėl neteisingų prasimany
mų.
siųsltas, bet kentėjo iki galui ir 
vėliau iškiūtino. .. Tai buvo an-

jisai ir buvo at-

Mockus čia kalbėjo net per 
tris vakarus. Ir žmonių visuo
met buvo pilnutėlė svetaine.

Iki šiol čia nebuvo LLF. kuo 
pos, bet dabar jau susiorgani
zavo. Iš visa ko matyt, kad 
naujoji kuopelė žada sparčiai 
pasidarbuoti trupinįmui seno-

žmonių vaidentuvėse. Geriau
sio pasisekimo!

Kovo 15 dieną Aido choras 
surengė pramogų vakarėlį su 
dainomis ir šokiais. Aido cho- 
•is, vadovaujamas naujuoju

navo porą dainelių. Po lo p. 
Aleksį imas atliko solo ir U. 
Pramoga užsitęsė iki vėlos nak
ties.

Kovo 22 dieną tas pats Aido 
choras surengė kitą pramogų

pasirodė 
užduotį 
z Verti

sceno- 
a l liko 

pagyri- 
cl toras

Choro lošėjai-inylčlojai vaidi
no komediją “Pagal naujausios 
mados“. Nor 
pirmu kartu 
jo, bei savo 
k uopuikiausia.
mo. Beje, vėliaus Aido 
padainavo tris daineles. Pavy
ko ylių gerai, išskiriant vieną 
— Alein pavasarolis- Ta išėjo 
truputį silpniau. Bet lai atlei-

“numėlynavę”, X

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

. 29 S. La Šalie St.
Tclephone Central 6390 

Vakarais
Ztll W. 22nd Street

Tclephone Central 6990

Tel. Boulevard 8329

J ų s, ku
rios greitai pailstai: e- 
sale išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate mc

lancholijai arba 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk į dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. 1).

Išdirbėję Pastaba.—Nuxatcd Iron 
rckomend'.’.e.as viršminėto Dr. Kin- 
g’o 'galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėškei i u ėmimui tris 
sykius j dieną po valgio.

DarboZmoniy 
Knygynas

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
K. Dearbcrn St. 

5111-11 Unity Bldg.
1 e.. Central 4411

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

3238 So. Halsted St., Chicago 
Jžtaikomc knygų krautuvę, par-

« v ) 

beletristiką, ekonomiją, 
•iologiją, politiką, gamtos ir ki- 
mokslų; hygieną, istoriją, etnolo- 
ą, biografiją, kalbamokslius, po- 
,ją ir teatrams knygas. Taipgi 
imame paskelbimus, užrašome la- 
•aščius ir pavieniais parduodamu 
aujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
ardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bąi-

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: 
SU' 
tų 
giji

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Buildinf

10 So. LaSalle Street
Tclephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfiftid 1647.

UŽ $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

m pirksi labai gražų $200,00 vcrlčs 
’honografą, pasilikusį sankrovo- 

Sita 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 kainų, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti &ią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

Dr. M.T. STRIK0L8S
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tel Sccley 420

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Tijpgi vieną naujausios mados Ien

om pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

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

2<SJO W Harrison St Chicago, H! 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Ncdė- 

• lionmis nuo 10 įki 4

d r

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe ra 
nepaisant kaip sunkus tas !

Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo ligų, 
ji prskulint, Kali iisivystyt i pavojinga liūtą. Menk 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus

smagumą, 
ilias baili.
iri it Haiti ir neb uiilimt 

torojimas

P AIN « EKFELLEB
kviečio na 
to ir nuga 

roję, riiinalizn>4 ir nenr;ili.»ij:(, trumpai Mikant v!m> tiux skauc 
>o Paiii-Espellor ira ge inasef.

tai užtikrinanti nmuinn gy<luol >, kuri turi rastis kit 
lituose, išgydymui šalčio krutini'Je skausmu šono 
r .Z, r.7 ‘- ’ - , i" ...... .............
mus raumenyse ar sąnariuos'
Neapsigauk plikdumas pigiu; vsistns didolcte b. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Pain-Exnnl!c) 
tikrink ar yra IKAliA. v.iisbaž nklis ant baksluko. 
KITOKIU NEIMK. M centai ir 65 centai už bmi 
Gaunamos vl«on' a]>ti« koše ar tiviūo;' ls laboiat.

F. Al). RICUIER & Cl
74—30 V/ashin'ton St., 

Ncw York.

onkosc.

DESTROYS ANY

Šio Banko Parankumai
depozitų. \lkr<

>grcsyvė ir taupi 
visų-pii minusiai.

■I “vhecking ar
dei apsaugojimo

Didi les sumos pinigu saugumu 
ta (loma prašantiems paskolos. t’r 
apsaugoj i m u i kosluinierių interesu

Šis bankas yra kaip dėl taupy no taip i 
counts” — dėl pasirinkimo jusu iiįvestmenlų 
jūsų nuosavybės, - dėl apsaugojimo jūsų brangenybių, šie visi 
parankumai yra paskirti jums lioiiai nuo The Commercial and 
Savings Bank.

EAST CHICAGO STATE BANK
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PASLAPTIS SVEI 
KATOS .

*.... .... ——

o ir Apielinke Sergėkite akis!

turi sveiką ir tyrą kraują ir re- 
guleriškų vidurių veikimą. šilą CV V V w *
lengvai galima atsiekti, jeigu va-

iPOLICISTAS NUŠOVĖ 
VAGĮ.

kaltinama už vagystę. Ji turė- «...

Gydytojų pavydale saldainių.
Skanus Partola saldainiai valo

C

1 jjiią ir pataiso vidurius, taipgi

[s žmogaus organizmo, kaip vai
kams, taip ir suaugusiems.

Partola ir kiti vaisiai Parlosia 
Aptiekus buvo apdovanoti auksd 
nedaliais ir pagyrimo laiškais 
iešiose visa pasaulinėse parodose.

Kožnoje šeimynoje privalo

ūšuoja tiktai 1 dol. Del pasek- 
iiingesnio praplatinimo mes pa- 
pduo(laine 6 dėžutes už 5 dol.

Užsirašykite šiandie ir persi- 
ikrinkit.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana 

visiems užsisakiusiems ir at
siimt usiems pinigus kartu su 
šituo apskelbimu.

APTEKA PARTOSA
160 Second Avenue, 

ew York, N. Y., Dept L 1

Chicago stoties nušovė vagį, ku- 
rį jis buvo užtikęs vakar rytme- 

smuklėje. Burna užtiko 
smuklėj tris vagilius. Jiems iš 
smuklės bebėgant, jis suriko 
jiems, kad jie sustotų; bet tie 
n< paklausė ir 
Paskutinis jų negyvas.

šovęs penkis kartus, nepataikė 
prapuo-nei sykį. Paskui jiedu

lė gelžkelio kieme.
Pas užmuštąjį rasta 

je registravimosi korta
du Frcd Roller, 138 Front St.

kišeniu- 
su var-

Jie buvo įsi k raustę į Badu 
Slojokovicz smuklę prie Esca-

SKOLINTAS VAIKAS 
NEGELBĖJO.

Belle VVinciliene, 22 melų 
amžiaus, gražiai apsitaisiusi ir 
graži vakar Clark g. teisme pas

VARGIOS PMKALBOS
Rengia P. P. D.

Atsibus Pėtnyčioj, Kovo-March 28 d., 1919 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2212 West 23rd Place.
LEŽĖLĖ temoj, kaip P. P. D. kovoja 
už pagerinimą darbininkų būvio, 'ir 
ę, vieną didele unija, bus invykdintas 
kitose valstybėse.

l’ics kapitalistus
aip per pramoni
jcializmas, čia ii

Bus leista duot klausimus, aiškiai trumpoj formoj.
Užprašo K O M I T E T A S.

 ■ r - -

STAfl & G ART ER
, MAD1SON PRIE HALSTED STREET

— BUf?LESQUE —

HIP HIP HOORAY 6IRLS
Panedėlyje vaikiukams t tarninke mergaitėms

Laimėjusieji gaus puoduką.

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Tettrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno j savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką Kiek vienas gali tą reikalą vesti ir turėti 

įeina. Atsišaukite
S. SOKALSKIS,
Room 336, Chicago, III.

aa

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 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 akiuius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtų). Chicago, UI.Dr. WHITNEY

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų

VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jų8 turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UflUTlICV Nedėliomis 10 ryto
rvto iki 8 vakare. vVIll I IvKL 3 iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

uų kūdikį, kurį ji motiniškai 
su dideliu jautrumu globstė.

— Ar ta|i tavo kūdikis? pa
klausė teisėjas.

-- Ne, nevisai, atsakė ji gla
monėdama kūdikį. Jo motina 
mirusi, o tėvas dar už vande
nų ir nėra kam jo prižiūrėti. 
Aš apsiėmiau jį auginti ir man 
labai nelinksma dėl šito —

Teisėjas gailestingai pasižiu
rėjo ir manė jų paliuosuoti. Bet 
liudininkė paliudijo ir teisėjas 
ja patikėjo, kad tas vaikas buvo 
skolintas ir kad to vaiko moti
na yra gyva.

Sutinkamai su tuo buvo nu
sprendimas^ Vienai 'doleris |ir 
trisdešimts dienų.

kad ji pavogusi Marsliall Fiel- 
do sankrovoj dvi šilimų jukos ir 
du sijonu vertės $35 .

SVARSTO APIE SUTRUMPI
NIMĄ LEIDIMŲ SMUKLĖMS.

Bravorams baigiant ahi yra 
laukiama, kad Chieagoje dau
gumas smuklių bus uždaryta 
nesulaukus liepos 1 d., kuomet 
priverstines blaivybės įstatymas 
įeis galėn visoj šalyj.

Akyvaizdojc šilo miesto tary
bos leidimų komitetas savo su
sirinkime pakėlė klausima, ar 
nebūtų gera sutrumpinus leidi
mų iki 2 mėnesių ir paskaičius 
už jį $166.66; - vadinas už ba
landį ir gegužį, l ai butų pagal 
kainą $1,600 metams, arba $83.- 
33 mėnesiui.

Aid. Il 'dcrlcin padavė įneši
mų, kad leidinio kaina už du 
mėnesiu butu sumažinta iki c
$150. bei jo įnešimas neperėjo. 
Komitetas nusprendė, kad lei
dimai turi būti dviejų mėnesių 
aikui ir kad smuklininkai, ku

rie bus priversti uždaryti smilk
ęs dėl alaus trukumo ar kilų 
iriežasėių pirma liepos 1 d. tu
rės patįs panešti nuostolius. Jo
kia leidimo dalis nebus grųži- 
nama.

Du vaikėzai susibarė; vienas 
pašautas.

Walt< r Tonasiewicz, 11 me
tų amžiaus, 2332 W. 19 gi. su
sibarė su Ed. Niman, 15 melų,

re jam kulka į blauzdą, tas 
atsiliko lies 19 ir Western Avė.

1S

«e-

GERK KARŠTO VANDENS, JEIGU 
NORI TURĖTI RAUDONA VEIDĄ 
Sako mes negalime gelbėti, bet Įš- 
rodonie ir jaučiamės geriau po 

plovimui vidurių 
Atrodysite gerai ir jausitės 

rai, geriausia yra išplauti vidų
kas ritas kad išvalyti iš vidurių 
vakarikšČias dienos liekanas, kurios 
gamina rūgimą ir nuodus. 'I'aip 
kaip ir anglys kada sudega, o atlie
ka nesudegamos dalelės pavidale pe 
lenų taip ir maistas ir vanduo i- 
mamas į vidurius kasdieną palieka 
tam tikras nesuvirškinamas daleles, 
kurios jeigu neprašalinatnos tuo- 
jaus lai pagimdo nuodus taip vadi
namus tosinus, kurie dasigauna į 
kraują per gyslakraujas ir i vietą 
maitinimo kūno ji nuodina.

Jeigu tu nori turėti aiškiai skais
tų veidą matyti savo odą švaria tu
ri kas rytus gerti po stiklą kar
što vandens su puse plylukūs lax- 
carino, kuris nėra blčdingu reiškia 
išplausi iš savo vidurių nesuvirš
kintas liekanas ir toxina, tavo ke 
penįs inkstai ir kilos daljs turi bu 
ti iščystyli pirma negu priimi nau
ją maistą. Vyrai ir moteris, kurie 
turi sutrauktą odą rausvus plotinus, 
ant veido pučkus arba pageltusį 
veidą, taipgi iie, kurie atsikėlę su 
apsivėlusiu liežuviu blogas skonis 
burnoje, kvapas smirdi arba jauti 
galvos skaudėjimą, atsirūgsta ne
gardžiai, viduriai išpusti, turi luo- 
jaus pradėti gerti karštą vandenį 
rytais ir tikrai pames visus augščiau 
minėtus nesmagumus į keletą sa
vaičių.

'taip kaip muilas ir karštas van
duo nuvalo odą išviršaus, taip kar
šias vanduo ir lascarinas išvillo iš 
vidaus Mes turime suprasti, kad 
sanitariškas užlaikymas vidurių v- 
ra dauginau Veikalingas nekaip už
laikymas čystai odą iš viršaus, už
tai kad nečystumas nuo paviršiaus 
r.cdaeina taip greitai į kraują, o iš 
vidurių eina.

“taiscarin parduodama Lascarin 
Produrt Co. Depl. L.—2, Pittsburgh, 
Pa. Kaina dėžulės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, poaki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
krasą gavus pinigus cash. Morfey 
orders arba stemponiis. Netikri 
neturi būt priimami.

Jos 
jog

Lighthouse Cleanser
Veiklus—Ekonomiškas

IGHTHOUSE nuveikia tokį pat darbą kaip kad brangiausia valytojas, taip pat 
gerai ir lengvai; ir yra taip pat tinkamas visokiu budu.
prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliui šeimininkių, kurios patyrę, 
daugelis valytojų žemos kainos yra taipgi žemos rųšies.

cleanse

Ughtens 
^OUSE-WOR^

LIGHTHOUSE CLEANSER visai tinka 
šveitimui, trynimui, valymui, desinfektavi- 
mui.

MĖGINKITE JĮ ANT MEDŽIO, marmuro,
....., ---------

—— **•■**•’ ** «■ — AĄ
plytų, stiklo, virtuvės indų ir t. p.

JIS PALIUOSUOJA TUOJ AUS, pasiekia 
kiekvieną kampelį, neėda rankų ir nedras
ko daikto valomo.

BLEKINĖSE LIGHTHOUSE CLEANSE-

RIO prisiduos jums labai ir užteks ant ii-

go laiko

UŽSISAKYK mio^avo pardavėjo šiandien.

AHMOURį">COMMNY
CHICAGO

Motinos!
Atsiliepimas Už Jūsų Vaikus

Atminkite gyduolę, kurių molina jums siūlė—caslor oil, 
druskas arba valančius vidurius.

Kaip jus įy neapkentele. Kaip jus gynėtos nuo jų. Kaip 
jos jums neliko, kuomet jas priėmėte.

Tas viskas buvo klaidinga, bet tuokart niekas nežinojo 
geresnių.

Su musų vaikais yra kas kita.
Pasibaigė diena nepriimnų vaistų.
Mes neverčiamu* žarnų per prievartą; mes prisigerina

me prie jų.
Mes nesibaisėjame jas imdami.

Motinos, kurios vartoja senos formos vaisius vien tik 
nežino -ką jos daro.

Vaiky pasipriešinimas yra gerai pamatuotas.
Jų švelnios žarnos yra jais gadinamos.

Naujausias būdas yra duoti švelnu laxalyvą daug lan
kiau.

Palaikymui žarnų visuomet Kuosomis...
Geriausia metodą yra LAXCARIN.

LAX(’ARIN yra saldainiu plytelė.
Vaikai mėgsta jų malonu skonį.
Duokite LAXCAR1N, tuokart nesirūpinkite — JIE nie

kuomet neapvils.

Parduodama vien tiktai
LAXCARIN PRODUCTS CO.

Kaina $1.110 už dėžulę; pilnas gydymas 6 dėžulės; $5.00. 
Money orders, cash arba registruotuose laiškuose.
. No. L. — 2. PITTSBURGH, PA.

ATIDAI
FARMOS FARMOS

VISŲ
FARMOS

Galavos tarmes Lietuviškojo kolonijoje, juodžemio su t luobo
mis, gyvuliais, sėklomis, įrankiais dėl išdirbinio žemės, 40, 60, 80, 
100, 120, 1 10. 160, 180, 200 ir daugiau akrų fanuos. Mes duosime 
tokia larmų kaip liktai Tamista norėsi.

IŠLYGOS: Niekus Tomistai tokių neduos kaip mes — ant kiek
vienos farnuis iš 40 akrų reikia įmokėti liktai 250 tol., o reštij 
nieko nemokate per penkis melus. Liberty Bondsai priimami 
kaip cash. MES IŠMAINYSIME JŪSŲ MIESTO PROPERTE ANT 

K rėpk i t ės —PARMOS.

J co., 
Chicago, Ilk

DR. H. A. BROAD 
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas 
1362 Milwaukee avė., Chicago, 111.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popioro

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

8003-3039 S. Halsted 8L, Chicago, III.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Prižiūrėkite
Savo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs moksliška laipsnį 
Expertas Optikas

Kreivos akis ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILĖ
GRAZNŲ

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

Plujne CanaI 5838
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

FARMOS!
PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Fanuos gyvenamos 

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

TONY ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Pcacock, Mieli.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi 
$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti
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, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON 
1415 S nalstad «tr Chiraeo. III

nuo $15 iki 
nuo $7.50 iki

kailiu pa-

siutai ir o

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!|aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chlcaga, 

Kampas 18-tos gatvės
D-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite į mano paraią
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R, Blumonthal f

ninuoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam

patinga doma at- 
• " ’lt kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

vak.

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

3149 8. Morgan St., kerti SI st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—1Q ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

DR. M. HERZMAN
Gersi lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akužeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
'• ų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir babaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiok St.

VALANDOS: Nuo IG—12 pietų, i? 
6—8 vakarais. Telephone CanaI 3110 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—D ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 

nuo 7 iki 9 vai. vak. 
325 So. Halsted St. Chicago.

Kazid. 983 8. Aahland Blvd. Chieage 
TaUplMM H»r»«irlu*. 1M4

IDR. A. A. ROTH
1USAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistu Moterišką, lyrišką. 
Valką ir visą chraaiiką ligą

Ofisu; 8854 8. Baletai 8L, Chlcar 
T*1*>M*m Dr*T*r NU

VALANDOS: lt—11 ryto: 1—» 
7—8 vakar*. Nadiliomia 16—11 limta.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akuisris I 
1920 So. Halsted St., Chicago. . 
Kalba lietuviškai, latviškai ir i 

rusiškai.
Valandosi: 10-12 rytą; 6-9 va- i 
kare. Tel. CanaI 4367. ;

Tel. Yards 3654. AKUfiERKA

^Mrs.A.MIchnlewlcz 
■Baigus Akušerijos Ko- 

ilgai praktika- 
V L-rusi Pennsylvanlįos

u -Wihospitala— ir Phila- 
į Islphijoj. Pasekrain- 
! patarnauja prie 

Wrimdymo. Duodu rodą 
'4nvisokiose ligoss mota- 

>14-iros ir merginoms.
So- Hal8ted Str. MhUI K Ant antrą lnbą> 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vile vak.
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duoti savo bylą perkratinėti au
gėlesniam teismui.

Mergaite nusišovė.

DIENOS ŠVIESOS TAUPYMO 
ĮSTATYMAS.

Dienos šviesos taupymo įsta
tymas įeis galen ateinantį sep- 
tintadienį 1 vai. ryto . lai yra, 
ateinantį septintadienį kuomet 
laikrodis rodis 1 valandų, tai rei 
kės jis paparyti, kad rodytu 2 
valandą, — reikės pavaryti vi
sa valanda pirmyn.

Šiaip viskas pasiliks kaip ir 
buvo; bus tik ankstesni rytai ir 
ilgesni vakarai. Bet Swifto ko
mpanija padarė mažą permai
ną. Ji pagarsino, ofiso darbi- 
bininkams, kad pirinadienyj jie 
ateitą darban ne 8, bet 8:30 vai. 
šita permaina paliečia apie 3(XX)

Susie Beo, 14 metų. 622 So. 
Paulina, netyčia nusišovė vakar 
po pietų, bežaizdama brolio re
volveriu, kuris, ji manė, buvo 
neužtaisytas.

Pranešimai

('ic<ero. —- LMPS. 13 kp rengta 
svarbias prelekcijas kovo 28 d., .1. 
Grigalaičio svel, 1837 XV I llh St, 
Pradžia 7:30 vai vakare. Prelegentu 
bus Dr. A Montvidas, Prelekciją bus 
specialiai lik moterims ir mergi
noms . Moterjs ir merginos alsilan- 
kykil kuoskaillingiausia. Komitetai!

LDLD Pirmo Apskričio kuopų 
sekretoriai, malonėsite priduoti • sa

vo adresus Apskričio sekretoriui 
kaip galima greičiau. Yra svarbią 
reikalą — kelios balsavimo hlankos, 
Pirmojo Apskričio konstitucijos pri
ėmimas ir II. Kuopti sekretoriui le 
siki(*ipia sekamu adresu:

J. Gašlūnas, .
3217 So. Emerald Avi*. Chicago

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimynlnkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šle be vaiką. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OUEMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted SI., Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas, ne- 
žcnolas, prie balninių arklių. Mo
kestis $90 į mėnesį ir ruimas. Dai
lias ant visados.
1129 Emerald avė., Chicago 

Phone Yards 1076.

STOCK’AI—ŠĖR

Ketvergas, Kovo 27 d

PARSIDUODA 300 šėri Burk 
Run Oil and Refjning C.o. derai vi

 

siems žinoma kompanija, mjokn ge
rą nuošimtį už inveslyttis 
Savininkas yra sergantis, n

pinigus.
ikia la-

bni pinigų. Delio kaina <ėrą 
rkti

Pastaba ataiunčiantfema draugiją 
pranešimus: — 

Draugiją viršininkai ar Įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus plėtos.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Brigbton Park. — Brighton Park 
visuotinas Draugiją namo statymo 
reikalu susirinkimas jvyks ketver
ge kovo 27 d„ Liberty svet, 3925 S 
Kedzie Avė kerte 39 PI. Pradžia

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrą, ku

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

REIKALINGAS džianiloriaus pa- 
gelhininkas, kuris apsiimtu dirbti 
ir porterio darbą, su mokesčiu susi
taikysime. Atsišaukikte į Fr. Lokis, 
3558 Douglas blvd. Paimkite 12 
gatvės karus iki Central Park avė., 
iš ten paeiti 3 blokus į pietus.

$1.25 už už serą. Nori n t js p 
sišaukite:

Mis. A. K. KUNf
3305 So Halsted SI., Chic

RAKANDAI

go,

po 
at-

m.

galai malonėkile dalyvuli 
sirinkime. Sekr. J.

šiame stt-
Gustaitia

REIKIA dviejų patyrusią pardavė 
ją merginą prie muštuvų tavorą. 
Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Reikalingas paliudijimas.

BACII DI’PARTMENT STORE 
3611 So. Ilalsled St., Chicago.

MIRfi LIETUVIS.

Paviečių liboninėj šiomis die
nomis pasimirė lietuvis, aa. Do
mininkas Sidaravičius (angliš
kai vadinosi Thom Miller), Ve- 
lionia priklausė įprie Lietuviu 

Piliečių Darbininkų Pas. Kliu- 
bo. Jisai tapo palaidotas tau
tiškose lietuvių kapinėse.

Aa. Domininkas Sidaravičius 
buvo nevedęs, apie 10 metą am
žiaus. šioje šal”», rodos Scran- 
ton. Pa., turi broliu ir seserų. 
Tatai giminės, kurie norėtą 
gaut platesnių žinių apie velio
nį. tegul kreipiasi j mane seka
mu adresu:

Geo. Gurskis,
2329 W. 22nd PI., 

Chicago, III.

Berger gavo naują 
prailginimą.

Federalis teisėjas Landis už
vakar prailgino laiką 20 dienų 
Viktorui L. Bergeriui ir ketu
riems soeialislų partijos virši
ninkams, nuteistiems 20 metų 
kalėjimo, kuriame jie galės pa-

Svarbios 
Prakalbos!

Cicero. — Dėlei EXTRA svarbaus 
dalyko \ ra šaukiamas Linosybės 

Namo Bendrovės Extra visuotinas 
dalininkų susirinkimas nedėlioję, 

kovo .30 <1., lygiai kaip 10 vai. lyto, 
.1. Neffo svetainėje, 1500 So. 49th 
Avė. Visi dalininkai iki vienam bū
tinai privalote būti nes reikalas y- 
ra visą ir visiems reikia apie jj drau
giškai pasitarti.

Kviečia Direktoriai.

Draugystės Dr-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks su

imtoje, kovo 20 dieną, kaip 7:30 vai 
vakare M Meldažio svetainėje 2212 
\V. 23r<l 1’1. Nariai visi draugijos, 
malonėkite susirinkti nes yra daug 
svarbią reikalą svarstyti.

Rast .M ( burbo

Cicero, — LSS. 138 ko. ENTRA 
ir mėnesinis susirinkimas jvyks su
imtoj, kovo 20 d., 7:30 vai. \ak% .1 
Grigalaičio svel., 1837 \V. t Ith St. 
Yra labai daug neatidėtiną reikalų. 
Todėl visi nariai bukite laiku.

Org. I*. Daubaras.

West Pullman, III. — Dideles pra
kalbas rengia LSS. 235 kuopa pėt- 
nyčioje, kovo 28 d., Lietuvių sve
tainėje, 111)16 So. Ilalsled SI., Pra
džia 7:30 vAl. vakare. Draugai ir 
draugės, esate kviečiami atsilanky
ti j šias prakalbas. — Komitetas.

Harvev, III. — LSS. 228 kp. ren
gia dideli teatrą ir koncertą neda
lioj, kovo 30 d„ kaip 3 vai. po pie
tų, Geruckio svet., 15639 S. Halsted 
st.. Harvey-Pboenis. Draugai ir dra
ugės, nepamirškite atsilankyti.

—Rengėjai.

Norlb Sidės Lietuvių Draugiją 
Sąryšio delegatą mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 28 d., Viešo Kny
gyno svet., 1822 \Vabansia avė. pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi delega
tai malonėsite atsilankyti paskirtu 
laiku.

NDS. sekr. F. Kaziulis,.

Jungtinės Tarybos SLSDA. 1-mo 
Apskričio cliovtj < Iv t ;i i ii* vahly- 
bos chorą , bei palies Susivienijimo 
pribuki! i susirinkimą subnloj, kovo 
29 d.. Meldažio svel., 2242 \V. 23rd 
Plaee. —Sekr. I*’. Mazola.

Rengiamos
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiško Kliubo
Kpfverp'p

KOVO-MARCH 27 D., 1919
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.

E. Chicago, Ind. — LDLD. 70 kp. 
susirinkimas įvyks nedėl'oj. kovo 
30, K. Grikšo svetainėj. Nariai pra
šomi susirinkt lyygiai kaip 10 vai. 
iš rvto. Ir naują narių atsiveskite. 

—Rašt. A. Mažilis.

PPD. unija rengia svarbias pra
kalbas nėtnyčioj. kovo 28. Meldažio 
svet. Pradžia 7:30 v. vakare. Visi 
kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.
Ktlbės advokatas KAZ. 

GUGIS ir d. T. L. DUNDU- 
LIS.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Beto dainuos CHICAGOS 

LIETUVIŲ VYRŲ CHO
RAS ir deklamuos mažos 
mergaitės.

Kensington. — Dr-stė LDK, Ge
dimino laikys savo susirinkimą 
pėtnyčios vakari*, kovo 28. F. Sh»*d- 
villos salėj, 341 Kensington avė. Su
sirinkimas pripuola (vertinis, daug 
bėgančią dalykų reikės aptarti, na
riai susirinkite visi. —A. N.

Paskendusio Varpo generalė re
peticija įvyks pėlnyčioj, kovo 28. 
CSPS. svet. Visi lošėjai kviečiami 
susirinkti lygiai kaip 8 vai. vaka
re. —Komisija.

uarbininkai ir darbininkės! 
Kviečiame skaitlingai atsilan

kyti ir išgirsti kalbėtoją aiški
nant apie Lietuvos ateitį.

Padengimui lėšų įžanga 10c. 
Kviečia KOMITETAS-

“Blindos” repeticija įvyks šian
die, kovo 27, I'. Maženio svetainėj, 
3834 So. Kedzie Avė. Pradžia Iv- 
gini 7:30 v. vakare. Lošėjai ir dai
nininkai prašomi nesivėhioti.

—Org. .1. Masiunas

Prelekciją vakarą rengia Norlh- 
sidės Viešas Knygynas, Linosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., nedė 
lioj, kovo 30d., Prelekciją skaitys 
dr. Ragučius. Pradžia 6 vai. vakare, 
[užauga 15c. vyrams ir moterims. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas

Cicero. — LSS. 138 kp. choro re
peticija įvyks šiandie kovo 27 d., 
8 vai vakare. .L Grigalaičio svet., 
4837 W. I lth St, Visi daininkai ir 
dainininkės malonėsite priimti.

Org. K. Labanauskas.

Chicagos Liet. Vyrų choro gene- 
rališka repeticija įvyks ketverge, 

kovo 27 d., A. Bučkio svet., 3201 
Attburn Avė. Visi choristai prašomi 
susirinkti kaip 7:30 vai vakare.

Valdyba.

LMPS. 9 kp. extra įtusirinkiines 
ketverge, kovo 27 d., 7:30 vai vaka
re, Aušros svet. Svarbiausiu svars 
tymo dalyko Ims moterų suvažiavi
mo protokolas. Visos nares malonO- 
sito atsilankyti. Kuopos Valdyba.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraklorins. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekincs lubas 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, J 

and Sheet Metai Works
2106 W, 21th St Tel Canal 4BO2EXTRA BARGENAS.

$200 dubultą springsų Pljonogra- 
fas, grajina visokius rekort 
duosiu už $55 su rekordai; ir dei
mantine adata. rfaipgi v Minusios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus sekly 
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, dnvenport, 
aksomo divonai, rankomis 
veikslai ir tt. parduosiu už 
singą pašildymą. Nepralei ikite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

REIKALAUJU Agentų Cbisago ir 
po kitus miestus. Naujas išmislas, 
kiekviena ypata gali luiti užinterc- 
suola. proga lengvai padaryti $50 
dolerių iki $100 j savaitę ir būti 
pačiam savo bosu. Ymdiškas atsi
lankymas arba per laišką jums su 
teiks džiaugsmą, kur tuojaus gali 
likti savo biznio be senio įnešimo 
pinigą, ir pradėti veikti tuojaus. Vi
są savo laiką, arba liuosu laiku ga
lima tą nuveikti. Išmokinama dy
kai, kurie nesupras. Adresuoki!:

National Investment Co., 
Room 1328

220 So. State st., Chicago, III.

lis, par-

čios se-

įiešti pa 
bile tei-

NAMALžEMe
PARDAVIMUI 10 akrą fauna. 

Kaina $1,100. $500 reikia įmokėti, 
kilus ant išmokesčio.

JONAS STOCKUS 
Goodman, NViscoTi^a,

BARGENAS. Medinis 2 Halą U- 
nlon Avė. arti 31-mos gatves. Kaina 
tiktai $2.200.

BARGENAS. Plytą namelis 3125 
\Vallace St.. 6 kambariu, maudvnė, 
elektros šviesa. Kaina A2,600. Reikia 
įmokėti tiktai 8600 rjjsb.

Plytą 2 fialų 3238 Parnell Avė., 
5X6 kambariai, maudynė, toilelas ir 
gesas. Kaina tiktai 83,400. Dali cash.

'Pusčius lotas 3326 l'merahl Avė. 
Mainysiu. Pamatykite.

REIKALAUJU kriaučių prie kos- 
tiimicriško vyriško ir moteriško da
rbo

prakalbas,
Mildos svet.,

Kliubas rengia 
kovo 27 d
Ilalsled SI. Kalbės adv. K. 

Gnifis ir drg. 'I'. L Dundulis. Pradžia 
7:30 vai. vakarįe. Bus įvairus pro
gramas. Kviečia Komitetas.

JLAT. 
ketverge 
31 12 Soi

LMPSA. 29 kp. extra nusirinkiinas 
ketvergi*, kovo 27 d., 7 vai. vakare, 
Viešo Knygyno svel., 1822 \Vaban- 
sia Avė.. Visos narės ateikite pas
kirtu laiku, nes yra svarbią reika
lą. Valdyba.

Kensingto n. Prakalbos 9-to

ge, kovo 27 d., 1919, J. Stančiko sve
tainėj, 205 E. 115 si. Kalbės P. Du- 
biekas ir V. .lobnsonas, dabartinis 
aldermonas. Pradžia lygiai 7:30 v. 
vak. Ateikite pasiklausyti tu garsią 
kalbėtoją. —Komitetas.

ASMENU HhAKO.IIMAi
PAJIEŠKAU savo vyro Povilo 

Masilionio. Paeina iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Viešintų parap., 

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

gų. Jis yra juodbruvis, 5 pėdą ir 5 
colių augščio, 25 melų, moka bar
berio darbą. Kas palėmysite pra
neškite busiu dėkinga. Jis pats lai 
atsišaukia kuogreičiausiai. Paskiau 
bus vėlu, nebus pasiteisinimo.

MARIJONA MASILIONIENfi 
2907 Emerald Avė., Chicago, III.

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

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

PAJIFSKAU Prano Kniukštos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kulią par. 
šimulių sodos, girdėjau buk gyvenąs 
Kensingtone arba Chicagoje. Jis puls 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresą.

LEONAS METRIKIS, 
3737 (’arey St., Indiana llarbor, Ind.

Pajieškau savo brolio Antano Bo- 
gevičiaus, Kauno gub., Raseinių p., 
Balagą parap., Varlaukelių sodos. 
Septyni metai atgal gyveno Grant 
\Vorks. Kas žinote arba 
malonėkite pranešti šiuo 

'l’ekle Rogusz.
Argo, III., 1>. O,

antrašu

mino, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kegrų kaimo. Pirmiaus gyve
no (’.hicagoj, o dabar girdėjau kad 
gyvena Detroit, Mieli. Jis pats ar 
kas kitas malonės pranešti šiuo ad
resu:

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

PAJIEŠKAU Jonienės Raymond 
vardo nežinau, I metai atgal persi 
skyrė su vyru. Jei turi kokį reika 
lą atsišaukite šiuo adresu:

K RAYMOND
1054 Max\veli SI Chicago III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambaris 

vienam arba dviem vaikinam su val
giu arba be valgio. Kas myli gyven 
ti ant tyro oro atsilankykite šiuo 
adresu
1312 So. 48th Ct., Cicero, 111.

A’I'IDUODU randon labai paran
ką kambarį dėl pavienio vaikino su 
valgiu arba be valgio. Atsišauki
te 2239 \V. 23rd PI., jtirmos lubos

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo kaipo barbe- 

rys vakarais arba dienomis. Esu at
sakantis tame darbe. Kam yra rei
kalingas, malonėkite atsišaukti

F. B
904 llth Pl„

91 1 \V

Darbas pastovus, gera mokes- 
Alsišaukite greitai.

S. A. ALEKNŲ.
33rd st. Tel. Drover 6836

REIKALINGA vedusi pora gyve
nti. Duosiu kambarį už prižiūrė
jimą mano gyvenimo. Mes esame 
lik Irįs šeimynoje.
3412 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA patyrusio lietuviško par 
davėjo pastovi vieta, gera užmo 
kestis. Room 1205

123 W. Madison Si, 
’ Tel. Randolph 1316

Democracy Photoplay Co <

PARSIDUODA rakandai 
giai. Parduosiu skyrimu 
sus. Priežastis pardavimo — nupir 
kau farmą su rakandais. K 
reikalingi, malonėkite 
nuo 7 ryto iki 3 po piet, ne 
1916 So. 1'nios Avė., Chicago, 1-mas 
augštas, iš užpakalio.

RANDAI

ubai pi- 
irba vi-

im Indą 
Atsišaukti 

vėliaus.

603 West 3įsi St.,

REIKALINGA moteris arba mer 
gina dėl sortavimo plunksnų. Gera 
mokestis, pastovus darbas alsi 
šaukit greitai:
1833 So Hulsted St., Chicago, III

ant ren- 
jva, lin- 

arba
| kolą šapa darbininką: 

Kišenių dirbėją 
Pamušalą dirbėją 
Pamušalą prosytojų 
Rankovių išsiuvėją 
'lape apsiuvėjų 

Kalnicrią dirbėją 
Edžių prosytojų 

Siūlių prosyloją 
Kenpią strigavotoją 
Šci periu

Antrų strigavotoją
Pečių ir šeipą prosyloją 
Bušclmonų.

| kelnių šapas darbininkų:

Viršų prosytojų ant Hofmano 
mašinos ,

Siūlių prosyloją
Egzaminuotųjų.

| bruslotą šapą darbininkų:

Tri merių

Kišenių
Moterų

Į kolų šapą:
apkarpytoji; rankomisKraštų j _

Pečių striguotoją
Rankovių darytojų rankom ir

mašina
Rankovių išsiuvėją
Skylučių siuvėjų

Slrigių traukėją 
Guzikų siuvėją

Kalnicrią dirbėjų
Pamušalą dirbėjų
Apatiniu kalnicrią susiuvėją

išstičiiiotoją
Apatinių kalnicrią slriguoloją 
Krupių dirbėją.

užbaigėj u.

Į bruslotą šapas:

Kišenių dirbėjų 
Nličerką 
Užbaigėjų

ir

Geriausios darbo sąlygos. Augš- 
čii.usia mokestis. Daug viršlaiki- 
nio darbo su pusantro užmokė.,čio. 
Atsišaukite dėl augščiaus paminė
tų darbą turi tie žmonės, kurie 
nori padaryti gerus pinigus ir dir
bti tykioj vietoj atdaroj šapoj, kur 
nėra jokių nesmagumų.

731 So?AVells St., Chicago, III.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis. Atsišaukite luojaus:
1027 — 8th St. \Vaukegan, III,

REIKIA MOTERų prie tvarkymo 
švarių skudurą. Pastovus darbas

OLSON RUG CO., 
1508 \V. Monroe St., Chicago.

PAJIEŠKAU barberio su patyri
mu ne mažiau kaip metu. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

J. BROS, 
1110 S. Main st., Rockford, UI.

REIKIA prie stalą patarnautojų- 
merginų, 8 valandos darbo į dieną.

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

REIKIA kriaučių kautų ir 
nų siuvėjų. Pastoviu darbas, 
užmokestis, trunąios valandos.

W. I»ACK,
1256 \V. Harrison st., Chieafi

sijo- 
gera

III

RėlKALINGAS žmogus ant ūkės 
katras yra patyręs tume darbe. 
Malonėkite atsišauki i greitu laiku 
šiuo adresu

\V. Yanulcviči.i
1130 S. ('.anai si. Chicago

REIKIA siuvėjų prie elektros va

romu mašiną.

Valandos nuo 8 rvto iki 4:30 po

Suimtoj iki 1 vai. po pietų.

Perdirbimai prie moterų drapa-

nu. Pastovus Geriausia

mokestis mieste. Atsišaukite

jąus.

tuo

Martha Lane Adams Co., 
1010 West 35 st, Chicago, Ui.

PARDAVIMUI
PERKU visokius instrumentus 

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

ADELE LUKAM 
2325 So. Dearborn St., Chicago.

ti AB Y, IND. 2 sankrovos 
dos. Viena kampinė šanki- 
kaina bučerniai ar groserniai 
panašiai kitokiam bizniui..

Antra sankrova rendavoji 
tai barberini, kuri yra apai ioje pit 
lies jau nuo seno laiko, 
pradėti biznį atsišaukite į

ama lik-

Norinti 
savinin-

FRANK JONAI l is,
1101 Madison St., Gary, Inl.

PARSIDUODA 2 augščuj mūrinis 
namas, apačioj storas su pagyveni
mu. ant viršaus po 5 ruimus fialas. 
Hondos neša 833.00 j mėnesi kaina 
19 šimtu. Namas randasi netoli Sv 
Jurgio bažnyčios, tas namas turi 
Imt parduotas j trumpą laiką. At
sišaukite mis:

C SUROMSKI, 
3346 So Halsted St., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
otas ant

gyvena
PARSIDUODA stuba ir 

2 pagyvenmių. Savininkas 
ant antrų lubų. Parduodu už $3,500. 
Kreipkitės šiuo adresu Petį*. 
6625 So. Morgan'St. Tel. Engelvvood 
4175.

•r Rucies

VERTELGŲ DOMAI! Iš priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo buČernę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių anielinliėje. 

Baili įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausį pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pa«uilvmas

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

Pardavimui 4225, 4227 ir 
Artesian Aveinie, naujas, 

kambarių fintai, $3,000 
cash likusius kaip remia.

McDONNELI 
2630 \V. 38th St.,

Atdara 9 iki 9 kasdieną ir

4228 So.
I ir 4 

apie -250

Chicago 
nedėliom

49-tos irPARDAVIMUI prie 
Princęton Avenue. Cash 
gvais iišmokėjimais, du še 
barių fintai 
nesį. Visi įtaisymai ir te 
keti. Turi parduoti tuoja 
tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. $3,400 
Pamalvkit

McDONNELL 
2630 \V 38th St <

Atdara Nedėliomi»

šių kam- 
Randos $57.00 j mė 

■<ai išmo
jus. 2 lo

PARDAVIMUI 
tu, labai pigiai, 
dvi savaiti laiko, 
antrašu:

Chicogo

r du lo- 
parduoti į 

Atsišaukite šiuo
namas
Turiu

P.R.
4119 So. Maplevvood Avė. iros lubos

rali-
dasi Brestvillc, UI, galima laikyti 
karvę, arklį, vištą ir kilų gyvuliųJ PALIONIS,
3253 So Halsted St, Chicago

geriausios 
Eli 10c kaš-

PARSIDUODA 2 akrų 
žemės arti Chicagos, tikt; 
tuoja atvažiuoti į vidurmiestį. Gali
ma mieste dirbti ir lenai gyventi, že 
mė ariama— juodžemis 
Galima auginti visokias 
Aplinkui visur apgyventu 
bulvaro ant kampo ir 

miestukas 25 minutės pie 
eiti, ir lame miestuke yra daug fa
briką, gali tenai dirbti arba į Chi- 
caga važiuoti. Atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisą, pažymėdami No 1 
1739 So. Halsted St

ir molis.
prie pat 

tirti kitas 
cštiem nu-

Chicago

BARGENAS: Parduodu savo pui
kią farmą 200 akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausia..............
puikus budinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gclžkclio stotis ant kampo 
fanuos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir 10 mylių nuo ki
to didelio miesto, bpeciidiškiu iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ. BULBIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody-

išdirbta,'

siu jums paveikslus tos 
mos.

mano far-
S. Sokalskis,

3313 S. Ix)we Avė., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 10011

Iš PRIEŽASTIES užėmimo 
mos esu priverstas parduoti 
pelninga hotelio biznį, kuris 
dusi pačiame vidurmiestvj ir 

ir

fal

ran-
didžiausių stočių (dypų). 
uždirbau daug pinimi; Hs 
visada stovi pilnas ir dėl 
ruimų esame priversti daug pake
leiviu žmonių atleisti arba guldy
ti kelis į ruimą, šis mažas hotelis 
visada neša gryno pelno nuo $250 
lig 8300 Į mėnesi, ir dabar gali mi- 
nirkti už 1 100 dnl.; $500 reikia įne
šti, o likusius iš nolno alsilvginsi.

biznies 
laišku.

Norėdami šios pelningos 
kreipkitės ypatiškui arba 

Avery Hotel,
534 So. State Si.,

kur 
hotelis 
stokos

Chicago

PARDAVIMUI 3 kambariu medi
nis namas ant 112-tos. netoli nuo 
šv. Kazimiero Kaninią, kampinis lo 
tas su troba nclMi nuo 111-tos Slrit- 
kariu. Labai gera virta dėl vasaros. 
Visada vra parendavola. -6.00 ren- 
dos j mėnesi. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:
330.5

cn \s.pocirs
IIiilHteci SI., Cliic-iiHo. III

MOKYKLOS
DIENINE IR VAKARINE

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir I 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, i 
Lietuvos ir abdną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grai.imar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laikų pasimokinimui, uesigailesite.

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

r VALENTINE DRESMAKING

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well« st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdai* 
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus Žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpiino-designing ir siuvimi 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos muši 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

PARSIDUODA 89 akrų farma už 
$2,500. Namas su trim dideliais ru
imais, klėtis, kūlė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 21 obelimis, 
2 vyšnios, 4 slyvos, I vyn^gradai ir 
visokių uogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo Nechidos 
miesto, kur randasi 5000 gyventojų 
ir yra \Viseonsin River netoli nuo 
musų miesto. Žemė lygi, bėra kal
ną ir juodžemis. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo: nėra 
kam dirbti. Vaikai nenori dirbti 
ant fanuos, tėvai seni ir negali di
rbti. Kas norite Itargeno pašau
kite per telefoną arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu:

\VM. THOMAS, 
11361 S. Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 759

PARDUODU greitai grosernę. 
Biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis pardavimo savininko nesvei
kata. Atsišaukite greitai.

M.
521 West 33rl St

REIKIA punch press operuotųjų, 
prie benčiaus, screw maehine ope
ruotųjų. Gordon feederių, įvairios 
rųšies medžio darbininkų, vežėjų 
prie lumberio, vežimą ir automobi
lių plovėjų, cabinet dirbėjų, vyrą į 
barnę, inžinierių, 65c į valandą. Vai
kų 14 metų ir senesniu į ofiso ir dir
btuvės darbus, nuo $(0.00 iki $18.00 
b savaitę, prie ūkės darbą, vandens 
prižiūrėtojų, įvairią darbininkų į 
butelius ir restoranus, $10 iki $65 
į mėnesjkambarys ir valgis. Peč- 
kurių ir pagelbininkų 40 iki 45c į 
valanda. Janitorią prie teatro. Lei- 
berių 40c i valandą. Painterių, vyrų 
į skalbyklą. Apysenių vyrų prie į- 
vairią darbų.

MOTERŲ reikalaujama. Indų plo 
vėjų naktimis ir dienomis, siuvėjų, 
įvairių darbininkių į hotelius ir res
toranus. Moterų ir merginų į dirb
tuvės darbą. Gera mokestis. Namų 
valytojų, 2.75 iki 3.10 į dieną. Mo- 

i lerų prie trumpų darbo valandų die- 
* nomis.

........... - I SOUTH PARK EMPLOYMENT
- * AGENCY

4 193 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

Chicago pusčjc. (Kalbama lenkiškai).

Chicago, III.

ATSAKANTIS BUČERIS ir kilba- 
są dirbėjas jieško darbo. Kam yra 
reikalingas, prašom atsišaukti.

1436 So. I8lh Ct. Cicero, III.
PAJIEŠKAU darbo ant fanuos. 

Suprantu ta darbu. Kam reikalin
ga — meldžiu atsišaukti.

John Niekis, 
2013 So. Halsted st. CJticago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS vyras, kuris mėg 

sta ūkės darbą GERA mokestis, pa 
stovus darbas.

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

REIKALINGA moteris už gaspa- 
dinę prie vieno kataliką kunigo, 51) 
mylių nuo Chicagos, gali būt našlė, 
be vaiku, turi Imt katalikė. Atsišau
kite į 3210 So. Union avė., ketver
ge, kovo 27 dieni).

Rev. Malhency, 
St. Davis bažnyčia,

Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė arti Cran’o Kompanijos dirbtu
vių. Gera biznio viela. Namas par
duodama taipgi 
3815 So. Kedzie Avė, Chicago.

ELEKTROS čcverykų laisvinę ša
po, su visomis mašinomis, turi Im
ti parduota tuojaiis. Uždėta 9 me
ta’ atgal. Ateikite su pinigais.
1107 N. ('alifornia avė., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Trokas % tono 

‘šFord” 8 mėn buvo vartotas
PARSIDUODA Seifas, Barai ir

Skėlos dvejos ką pačios surokuo- 
ja----- . Parsiduoda už prieinamą kai- I
ną. 1

3808 So Uunion Avenue
1-nios lubos iš užpakalio. 3348 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2-jų <nugš1ų 
medinis namas ir Jotas.
3623 Parnell avė., Chicago

PARDAVIMUI ]>igiai namas lt- lo- 
s. Atsišaukite luojaus:

Chicago.

h'

L

ĮVAIRUS skelbimai
MUSV SĖKLOS DYGSTA

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

Ilijrh
5 Woodland Park, Rochester, N.

Point Seed

IMPERFECT IN ORIGINAL


