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as re<|uired by Ihe act of Oct. 6. 1917

Revoliucija Galicijoje
Revoliucija gręsia Cecilijai

Moterjs turės balsą tautų lygoj

Anglija žada pripažinti Lietuvą. Besarabija 
pasiskelbė respublika. Zydy skerdynės 

Ukrainoj

VISA GALICIJA APIMTA 
REVOLIUCIJOS LIEPSNOS.

Lenkui kareiviai dedasi prie re
voliucijos. Visur steigiasi so
vietu valdžios

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
UKRAINOJ.

VIENNA, kevo 26. — čia gan 
la bevieline žinia nuo sovietų va 
hl/.ios Maskvoje sako, kad visa 
Galicija yra revoliucijos stovy
je. Judėjimas prasidėjęs alie
jaus dislrikluose arti Drobho- 
byoz (Drohobycz?), kur darbi
ninkai įsteigė sovietu valdžia ir C v» 4 4
tas judėjimas išsiplėtojo į ki
tus apit linkės distriktus.

Žinia sako, kad Lenkijos val
džios pasiųsti kareiviai prisidė
jo prie judėjimo. Lvovo sovie
tas paskelbė gene rali streiką.

Trne translntion filod w>th thc nret 
master at Chicago, III., Mar. 28, 1919 
;>< recpiired bv Ihe act of Oct. 0. 1917 

REVOLIUCIJA GRĘSIA AUS
TRIJAI IR čECHIJAJ.

Negali nieko veikti prieš 
Vengriją.

BEBN. kovo 27. — Pasak ėia 
ganių žinių, bolševikiškas suki
limas Austrijoj ir Čecho-Slova- 
kijoj yra neišvengiamas. Koks 
nors tų dviejų šalių, veikimas 
prieš Vengrijos sovietų valdžią 
tikimasi sukiltu keblumus.

Anglijos karinė Ynisija Vi< n- 
noje pranešusi valdžiai, kad tal
kininkai yra pisirengę padidin
ti Austrijos maisto išteklių, jei 
bus palaikoma tvarka.

Austrija susirupinusi.

Austrijos gyventojai labai su
judinti atsilikimais Vengrijoje, 
ypač iš priežasties savo pačių 
ekonominės situacijos. Visos 
valgyklos Vicnnoje yra uždary
tos, gazo ir anglių nėra ir mė
sos porcijos sumažintos iki vi
siškai mažyčiam šmotukui. Bot 
ševizmas matomai pradeda pa
traukli prie savęs didelę dalį 

gyventojų.

Čechijoj neramu.

Pragoję radikaliai socialistai 
reikalauja ūmios nacionalizaci
jos. Visa socialistų partija grą 
sina generaliu streiku, jei bus 
dedama .pastangų mobilizuoti 
prieš Vengriją.

Trne translntion fiied with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 28, 1919 
as reąuired by Ihe art of Oct. 6, 1917

UŽGINČIJA MASARYK 
REZIGNACIJĄ.

VVASHINGTON, kovo 27, — 
Czecho-slovukų misija šiandie 
gavo oficialį užginčijimų, kad 
žinia, jog prezidentas Masaryk 
rezignavo, apie ką buvo praneš
ta iš Beri i no per Copenhagenų 
pradžioj šios savaites nėra tei-1 
singa.

Trne translntion fiied ’vlfh the post 
master at Chicago, III., Mac. 28, 1919 
us rt-ąiiired by the act of Oct. 6, 1917

“Mirties pulkas” visur rengė 
skerdiner, neaplenkdamas nė 
vieno miestelio.

LONDONAS, kovo 27. — Zi- 
onistų organizacija gavusi nuo 
mačiusiųjų žinias apie eilę po

gromų Ukrainoje, suorganizuo
tų gaidęmakų su “mirties pul
ku” priekyj.

Pogromai įvyko Berdičeve, 
Žilom i re, Černo Hyl, (Kruče, 
Bolaja Cerkov, Letičev, Elisa- 
vetgrad, Valsilkove ir kitose 
vietose.

šimtai žydų ir moterų liko už 
mu.šta ar sužeista. Žydai vyrai 
buvo prigirdomi ar nušaunami, 
o su žydėmis moterimis buvo 
begėdiškiausiai apsieinama. Mir 
ties pulkas neaplenkė nė vieno 
žydų apgyvento miestelio, tarp 
Kijevo ir Bacbmač.

Trne translntion fiied with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 28, 1919 
is reąnired bv the act of Oct. 6. 1917 
BESSTRABIJĄ PASISKELBĖ*

RESPUBLIKA.

Vėją lauk rumunus.

LONIM)NAS, kovo 27. — Te- 
legraph gavo žinią iš Varšuvos, 
kad respublika tapo paskelbta 
Bessa rabi joj ir jos direktoratas 
paliepė karinį veikimą prieš Bu 
manijos armiją, kurios dalis bu 
vo priversta pasitraukti atgal.

Sakoma, kad judėjimas ma
tomai esąs surengtas bolševikų, 
remiamų ukrainiečių, kurie ba
ndo prasilaužti per Bumunių ir 
įsteigti susidūrimą tarp Mask
vos ir Budapešto.

Tnie traoshdinn fiied with the post- 
master at Chicago, Ilk, Mar. 28, 1919 
4S recpiired‘bv the act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI KARIAUS 
SU LENKIJA.

PARYŽIUS, kovo 26. — Len
kų nacionalis komitetas Pary
žiuje gavo žinią, kad Joffe, bu
vęs bolševikų ambasadorius Be- 
rline, nesenai susirinkime Vil
niuje užreiškė, kad Rusijos so
vietu valdžia šį pavasarį pradės 
didelę karinę kampaniją prieš 
Lenkiją.

Sovietų valdžios centralinis 
pildomasis komitetas vienbal- 
sia nutaręs skirti po 27,000,000 
rublių kas mėnesį bolševikų 
propagandai Lenkijoj.

Pnip translntion fiied with the post- 
mnsier at Chicago, 111., Mar. 28, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917

Streikas nepavyko.

.. COBLENZ, kovo 26. — Gene- 
ralis streikas, kuris buvo pas
kelbtas ant seredos tarp vokie-

""'"-■J-----UfJLLL-'Į.'.'LJU* .L181.ll.■a.l'.'.Jg______ JIB

/Čių darbininkų Amerikos oku- 
' pacijos apygardoj neįvyko. Co- 

blenz, kur keletu dienų jie purei 
kalavo pakėlimo algos, darbi
ninkai šįryt sugrįžo prie darbo.

frue uiiiiNialion tiled w1th the post 
master ai Chicago, III., Mar. 28, 1919 
,».s recpiired bv »he net of Oct. 6. 1917

ANGLIJA PRIPAŽJS 
LIETUVĄ.

Sako karės ministeris 
Churchill.

LONDONAS, kov. 26. — Svar 
slydamas atstovų bute situaviju 
Rusijoj, karės ministeris Wins- 
ton Spcncer Churchill tarp kit
ko pasakė, kad Estonijai ir Lie 
luvai tapo prižadėtas Anglijos 
apgynimas ir pripažinimas ir 
kad estonai dalinai yra aprūpi
nami anglų ginklais.

Ten buvo žymi dalis vokie
čių spėkų toj apygardoj, einanti 
linkui Vindavos ir galbūt Ry
gos. .Jos didina vokiečių įtek
mę, bet iš kitos pusės gelbsti di- 
striktų nuo baisaus skurdo ir 
bolševiku, siautimo ir tas veiki
mas, kuris atlieka naudingą pa- 
tarnavima nėra smerkiamas.4

Bet abelnai, Churchill apie si
tuaciją Rusijoj yra gana pesi
mistiškas.

fnte translntion fiied with t>«e nosį 
mastrr at Chicago, III., Mar. 28, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6. 1917
TALKININKAI TURI 369,465

KAREIVIŲ DVIEJUOSE 
RUSIJOS FRONTUOSE.

Su v. Valstijos turi 12,420 karei
vių Archangelske ir Siberijoj, 
sako Stephen Pichon.

PARYŽIUS, kovo 27. — Frau 
cijos užrubežiniu reikalų minis
teris ,Stephen I\ch(Ai pereitą 
naktį kalbėdamas atstovų bute 
)asakė, kad talkininkų spėkos 
Archangelsko ir Siberijos fron
dose siekia 369,465 kareivių.

Pagal tautybės ministeris tu
os kareivius padalino sekamai:

Archangelsko frontas - ang
lų 13,100; amerikiečių 1,920; 
raneuzų 2,345; italų 1,340; šer
ių 1,290; rusų 11,770. Viso 34,- 

765.
Siborijos (frontas — anglų 

1,600; kanadiečių 4,000; ameri
kiečių 7,500; franeuzų. 7.600; it
alų 2,000; serbų 1,000; rusų 
210,000; lenkų 12,000; rumunų 
4,000; japonų 27,000; čecho-slo- 
vakų 55,000. Viso 334,700.

Arti miliono rytiniame 
fronte.

8
Visos talkininkų spėkos įvai

riuose rytiniuose frontuose, Pi
chon sakė siekia 850,000 karei
vių. Jos dalinasi sekamai: fra- 
neuzų 140,000; rusų 190,000; an 
gių 1 10,000; italų 40,000; serbų 
140,000; graikų 200,000.

(Pichon minimi rytiniai fro
ntai turbūt reiškia Balkanus, 
Mažųjų Azijų ir galbūt Ukrai- 
nų). *

frue translntion fiied with the post 
master ai Chicago, III., Mai. 28, 1919 
is recjuired by the act of Oct. 6, 1917

Nekariaujama su Rusija, 
sako Pichon.

PARYŽIUS, kovo 27. — Už- 
rubežinių reikalų ministeris Ste 
)hen Pichon pasakė pereitų na- 
<tį atstovų bute, kad kova prieš 
jolševikus nėra paskelbimu ka*- 
rės Rusijai. .Jo kalba, kuri bu
vo atsakymu į Marai Cachin ir 
Srnest Lafon padarytas utarnin 
<e. interpeliacijas, buvo smar
kiai kritikuojama socialistų at-

stovų ir tarpais didžiausia bet
varkė viešpatavo atstovų bule.

frne translntion fiied \vitt* Ihe pnst 
mastrr ut Chicago1, III., M,ir 28, 1919 
is t ncjuired bv Ihe act of Oct. b. 1917
FRANCIJOS DARBININKAI 

PRIEŠ INTERVENCIJĄ 
RUSIJOJ.

PARYŽIUS, kovo 26. — Frau 
cijos Gencralės Darbo Federaci
jos nacionalis komitetas nutarė 
iškabinti ant sienų Erancijoj ple 
kalus, atsišaukiančius į darbi
ninkus ir viešųjų nuomonę 
prieš ginkluotą intervencijų Ru
sijoj, .ik pilnumų intcrnacioiui- 
lio darbo “čarterio” ir “nebuvi
mų tautų lygos sutarmėj gva- 
rantijų, kurios išpildytų sąlygas 
išdėstytas prezidento Wilsono 
‘keturiolikoje punktų’.”

PrHf trbiislHtioh tn»*n wi»h the post 
mastei' ai Chicago, III., Mar, 28, 1919 
is re<tulred by the act of Oct. 6. 1917 

Taikos

Kongrese
MOTERIS BUS ĮLEISTOS 

Į TAUTŲ LYGĄ.

Galės būti jos viršininkėmis.

PARYŽIUS, kovo 27. -- Mo
teris gali būti prezidentu tautų 
lygos ir moterįs delegatės gali 
būti pildančiomis tarybomis ar 
užimti kokių nore kitą vieta ly
goje, pasak seredoj priimto prie 
do. Pasirodo, kad didžiosios 
šalįs labai pritaria leidimui mo-’ 
terims užimti vietas.

Suv. Valstijų senatorių reika
lavimas punkto, kad nariai tau
tos gali apleisti lygų, yra išpil
dytas priede reikalaujančiame 
dviejų metų pranešimo nuo ma
nančios apleisti valstybės.

True translntion fiied with the post 
master ai (’.hicago, III., Mar, 28, 1919 
as reųuired by tlie act of Oct. 6, 1917

. . Nėra Monroe doktrinos 
sutartyj.

PARYŽIŲ b, “nvo 27. —Ame
rikos priedas kaslink Monroe 
doktrinos ir Japonijos rasinis 
įriedąs nėra įdėti į tautų, lygos 

su tarmę, kaip ji kandie pasiųs
ta sustaty.oO komitetui. Prie
dai galės buti pasiūlyti vėliau 
diliame posėdyje taikos konfe-i 
’encijos ar tarybai iš dešimties.

Trne translntion fiied wfth the post 
mnsier at Chicago, Ilk, Mar. 28, 1919 
is reijuirediby the act of Oct. 6. 1917
SUTARTA APIE NUOSOLIŲ

ATLYGINIMĄ.

Kiek bus reikalaujama nebus 
skelbiama.

PARYŽIUS, kovo 27. — Vy
riausioji taryba iš prezidento ir 
iremierų, dabar žinoma kaipo 
taryba keturių, padabino savo 
darbų šiandie tarp “baltojo na
mo” ir Clemenceau privačio o- 
iso šalę karės ofiso.

Svarbiausiu svarstomu daly
tu buvo Francijos Vokietijos 
rubežius. Tas sekė po vakarykš
čio susitarimo apie atlyginimų 
už karės nuostolius. Sprendžia
ma, kad sutartin įeina visa su
ma atlyginimo, kuri kol-kas ne
įlįs skelbiama, kadangi ji gali 
sukelti svarstymus ir sužadinti 
liktumų priešo šalyse.

BALSUOJA APIE 
STREIKĄ.

CHiICAGOt p— Telegrafistų
unija dabar veda balsavimų 

tarp 400,900 telegrafo ir telefo
no operuotojų, ar streikuoti ge
gužės 1 dienų. Balsavimas už
sibaigs bal. 22 d. Telegrafistai 
reikidauja teisės stojimo uni- 

jon, sugrąžinimo 1918 m. ir 
1919 m. pašalintų darbininkų, 
pakėlimo ir sulyginimo algų.

i'rii? t<>m\hition til»d wi»h ih** nesi 
mastei' it C.hicago, III., Mar. 28, 1919 
is reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Jugo-slavai prieš 
1 Halijąl •
AR JUGO SLAVIJA 

KARIAUJA?

Klausia Italijos atstovas delei 
veikimo ‘Bielgrade.

PARYŽIUS, kovo 27. — “Ar 
Jugo-Slavija paskelbė karę Ita
lijai?” tokį klausimų pastalė 
narys Italijos delegacijos taikos 
konferencijoj, patyręs, kad mi- 
nisterių taryba Bielgrade už

draudė kokių nors pirklybų su 
priešo šalimis, kokį nors impor
tavimą iš Italijos tavorų j kokią 
nors šalį per Jugo-Slavijos teri
torijų. »

Bielgrade išleistas dekretas 
ragina visus jugo-slavus aplei
sti kokį nors biznį, kokius jie 
turi šalyse, su kuriomis pirkly- 
biniai ryšiai yra uždrausti.

KUNIGO GASPADINE 
PAUUOSUOTA.

TRAVESE CITY, Mich. — 
Kunigo gaspadine Stanislava 
Lipčinska, kuri yra kaltinama 
nužudyme vienuolės Marės 11 
metų atgal šv. Izidoriaus lenkų 
vienuolinė, tapo paliuosuola tei 
sėjo Burroughs. Gaspadinės 
advokatas tvirtino, kad teisėjas 
nelegaliai užima vieta, nes kar
tu yra ir miestelio iždininku, to 
dėl ir jo išduotas gaspadinės a- 
rešlavimui “\varranlas” nėra tei 
siotas ir ji negali buti teisiama 
sulig (o apkaltinimo.

Tėčius prokuroras vėliau pa 
sirupino gauti nauja \varrantų 
Lclande ir gaspadine išnaujo 

bus areštuota.

Frue translntion fiied with the post 
master r.l Chicago, III., Ma>’. 28, Ih’o 
iš reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Streikas Anglijoj

ANGLIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI PRIĖMĖ

SĄLYGAS.

Tečiaus angliakasiai nesusitai
ko ir apie 70,000 jų streikuoja.

LONDONAS, kovo 27. — Ge
ležinkelių darbininkų naciona- 
lės unijos konferencijos delega
tai šiandie nutarė priimti val
džios pasiulimų sutaikymui sa
vo reikalavimų.

Generajis (sekretorius J. H. 
Thomas pasakė, kad susitaiki
ntas priguli dar nuo išrišimo nie 
kurių dar nesuderintų dalykų. 
Konferencija panaikino streiko 
klausimą.

'lėčiau skaičius metančių dar 
bų angliakasių parėmimui visų 
išstatytų reikalavimų, nuolatos 
didėja, nežiūrint angliakasių 
konferencijos nutarimo pavesti 
klausima visuotinam balsavi
mui. Daugiau kaip 60,000 an
gliakasių streikuoja South Wa- 
les ir 7,000 kituose Valijps dis- 
triktuose. Daug angliakasių 
taipgi streikuoja Naltirignam 
distrikte.

Trne translntion fiied with the post-nuisler ai Chicago, III., Mar. 28, 1919 
as reųnired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Italai užėmė Vengrijos miestą
Japonai skerdžia korėjiečius 

—Į—
Vengrija organizuota “raudoną-

ją” armiją
ITALAI UŽĖMĖ VENGRIJOS 

MIESTĄ.

LONDONAS, kovo 26. — Bu
dapešto žinia, perduota Central 
Nems korespondento Berline 
sako, kad italų kareiviai užėmė 
Pressburg miestą, 35 mylios į 
pietryčius nuo Vienuos, Vengri
jos pusėje rubežiaus.

frne translntion fiied wilh the pnst- 
master ai Chicago, III., Mar. 28, 1919 
•s re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

GEN. MANGIN PASKIRTAS 
KARIAVIMUI SU 

BOLŠEVIKAIS.
Cechai susitarė su italais prieš t •

Vengriją.

PARYŽIUS, kovo 27. — Ber- 
lino žinia j Tem|)s sako, kad ita
lų kareiviai užėmė Pressburg 
matomai prašant čecho-slova- 
kaim, ar mažiausia pirmiau su
sitarus su jais. ,

Laikraštis paskelbia, kad žy
miausias oficierius franeuzų ar
mijos, gen. Mangin, bus atšauk
tas nuo savo komandos Maynce, 
kad pildžius misijų, kurios pa- 
budis ir veikimas yra “aiškiai 
nurodytas atsitikimų Vengri
joj”

Pasak Gaulois, jis gaus labai 
svarbia komanda rytinėj Euro
poj, beabejonės Balkanuose, su 
tikslu galbūt veikti prieš Veng
rijos rubežiaus ir pietvakarinėj 
Rusijoj.

Tme translntion f’led with the pnst 
ninstcrjil Chicago, III., Mar. 28, 1919 
4S reųiiired by the act of Oct. 6. 1917

VENGRIJA ORGANIZUOJA 
RAUDONĄJĄ GVARDIJĄ.

BASEL, kovo 27. — Naujoji 
Vengrijos valdžia pradėjo reor
ganizavimų revdliucinės armi
jos, kuri bus verbuojama iš or
ganizuoto proletariato ir dabar 
sumobilizuotų kareivių ir dar
bininku, Raudonosios armijos 
viršininkas, sako gauta iš Bu
dapešto žinia, yra revoliucinės 
valdžios patarėju, bet kontrolė 
tvarkymo ir organizavimo ar
mijos bus rankose karinių rei
kalų liaudies komisaro.

Kareiviai gaus po 450 kronų 
j mėnesį, ir bus aprūpinami, ap
ginkluojami ir maitinami vals
tybės kaštais. Du ar daugiau 
kareivių, prigulinčių prie tos 
pačios šeiminos gaus extra 50 
kronų j mėm'sj, o tie, kurie turi 
kų nors daugiau užlaikyti gaus 
extra tris šimtus kronu kas (i 
mėnesius. Normale vertė Aus
trijos krono prieš karę buvo 20 
centu.

Naujoji Vengrijos valdžia su
sidės iš 24 žydų ir 6 krikščionių, 
sako Vienuos Rcichspost. Laik
raštis išreiškia nuomonę, kad 
magyarai nepasiduos tokiai val
džiai.

ORAS.
Giedra šiandie ir ryto biskj 

šilčiau.
Saulė, teka 5:30 vai., leidžia

si 6.10 vai. Menuo teka 3:31 
valandų nakties.

True translntion fibd with the post- 
mislor ai Chicago, III., Mar. 28, 1919 
is reųuired by ihe act of Oct. «. 1917

VENGRIJOS DIRBTUVĖS 
PAVESTOS PATIEMS 

DARBININKAMS.

Įvesta priverstinas darbas.

COPENHAGEN, kovo 27. — 
Čih gautoji Budapešto žinia iš
dėsto naujos revoliucinės vald
žius išleistų dekretų, sulig kurio J .... i .visos pramones įstaigos kuriose 
dirba virš 20 darbiniu, yra pa
vedamos pačių darbininkų kon- 
irtjlėn. Dekretas taipgi parėdo, 
kad los įstaigos bus priežiūroje 
komisarų, paskirtų socialės pro 
dukcijos ministerijos. ,

Valdžia išleido paliepimų, da
rantį darbų priverstinu.

Frun trnn«,o*inn fib*H with |h#» pnsf- 
nuislcr ai Chicago, III., Mar, 28, 1919 
<48 renuired bv the act of Oct. 6. 1917

LENINAS PERSERGSTI 
VENGRIJĄ.

Liepia nesekti Rusijos 
taktikos.

COPENHAGEN, kovo 27. — 
Rusijos sovietų valdžios pre- 

mii'ras Leninas pasiuntė bevic- 
linį pranešimų. Vengrijos užru- 
bežinių reikalu ministeriui Be
lą Kun, prašantį gvarantijų, kad 
naujoji A'engrijos valdžia yra 
tikrai komunistinė, o ne vien so 
cialistinė. Leninas persegsti 
Kun prieš sekimų “musų Rusi
jos taktikos smulkmeniškai.”

Savo Įiranešime Leninas sa- 
ko:

“Delei ypatingų aplinkybių, 
aš esu tikras, kad butų Vengri
jos revoliucijos klaida pasekti 
musų Rusijos taktiką smulk

meniškai. Aš turiu persergėti 
jus prieš šia klaidą.”

Trne translntion fil<*d with the post- 
nuister ai Chicago, III., Mar. 28. 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

JAPONŲ ŽVĖRIŠKUMAS 
KORĖJOJ.

Areštuoja, šaudo ir kankina gy
ventojus. 1,000 žmonių nu
durta.

PHILADELPHIA. Pa., kovo 
27. — Korėjos nacionalčs asoci
acijos atstovas Dr. Syngman 
Rhee gavo žinių šiandie kable- 
gramoj iš Shanghai apie sker
dynes Korėjoj. Pranešimas 
sako:

“Visoj Korėjoj karės stovis. 
Japonijos armija šaudo žmo- 
nsc. 11,(MM) žmonių areštuo
ta. Daugelis nukankinta ir iš
skersti. 1,000 vyrų, moterų ir 
vaikų nudurti. Misionieriai da^- 
ro pasipriešinimų.”

Sniegus Marylande.

HAGERSTOWN, Md. — Va
karinėj dalyj Marylando ūmai 
atšalo oras ir pradėjo siausti 
sniego audra. Vaisiai jau buvo 
susikrovę diedus j!r bijomųsi, 
kad dabar viskas nušals.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Vargšui Vakaras “Blinda”, Svieto Lygintojas
Scenoje stato

KEISTUČIO PAŠELP1NIS KLIUBAS

Nedek, Kovo-March 30, 1919

M. Meldažio Svetainėje 
2242 We»t 23rd Place

Scenoje stalo 4 veiksmų ir 1 paveikslo dramą “Blinda” Svieto Lygintojas 
(žemaičių Razbaininkas)

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

Po perstatymo linksmas balius iki vėlybos nakties.
Draugai ir drauges Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia šj vakaro liksiu 

pastatyti paminklo mirusiam musų ra&yloiuiDramaturgui Br Vargšui-Lauee- 
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 veikalą vaidins-loš geriausieji Keistučio Kliubo Dra
mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAš. KLIUBAS.

TEATRAS ir ŠOKIAI
Subatoje, Kovo-March 29 d., 1919

Pulaskio Svetainėje
1709 So. Ashland Avė., Chicago, III.

“KRYŽIUS”
Keturių aktų drama

PERSTATYS LSS. 4 KUOPA

v ■ ...................• l« ■< I J

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Veikalas parašytas Br. Vargšo, kuriame atvaizdinama 
kares laukų baisenybes.^furbut ne vienam iš musų vaizdinas, 
kokias sunkenybes turėjo panešti Lietuvos žmonės. Todėl 
kiekvienam turbut žingeidu bus pamatyt šis veikalas, kuria
me aiškiai parodoma militaristų žiaurumas.

Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS

Br. Vargšas.

Mužikas Ponaičiu
Iki r kartų sunkiai, iš pat gi

lumos krutinės, atsiduso Vin
cas ir vėl užsimąstęs parėmė 
galvą ant rankų. Jau ilgas 
pusmetis kaip jis taip dūsauja, 
jau ilgai vaigšto, lyg šešėlis, lyg 
kokia dvasia, niekur nerasda
mas sau vietos, nusiraminimo 
ir tos išsvajotos laimes, kuri 
dabar, rodos taip tedi—toli nuo 
jo...

Nebevyksta taip, kaip pirma.
Kokio darbo Vincas nesigrie- 

bia: arti, ar akėti, pinuti ar sė
ti viskas krinta iš rankų, vis
kas, rodos bereikalingu žaislu. 
Atsitikdavo ir taip, kad akėda
mas ar pjaudamas šieną, atsi
durdavo už penkto lauko, miš
ke. Bandė, išėjęs į girią, švilp- 
t i kartu s u paukšteliais. 
Eida ui a s ežia t a r p s li
ti u g iųs i ų rūgi ų, b a n d e 
dainuoti, bet tai dar labiau 
nuodino jį. Tik saldus atsimini kiek prie tėvų jis buvo rainiu,

Geresni Bisguitai Padaryti Geresniu Budu

. Grabam
REG

jus niekuomt, niekuomet ne busi 
te be jų savo viralinėje;

kad jie užlaikys savo tik-kų iš po 
pečiaus išimtų šviežumų.

ARTA jus pamėginote malonų, mil 
lingu, saldytų skonį

Teipgi Crispo Craekers, bisketai, pinigučiai, guodies, 
lidbits, visokio švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje. s
Jeigu ki autuvninkas negali jums ų duoti, atsiųski
te mums jo vardą, arba tclelonuokitc llaymurket

mai praėjusio laiko suspausda
vo jam gomurį, ir jis nebega
lėjo dainuoti.

Uuosai, garsiai seniau dai
nuodavo Vincas, šiandien jis 
gali tiktai liuesai raudoti.

— Et, Vincai, spiauk į visa 
tai ir po viskam, — sakydavo 
jam kaimynai ramindami jį. 
Bet ir tai nieko negelbėjo.

lylėdavo į duodamus jam 
pamokinimus, o dažnai-net nu
sijuokdavo, kada du-trįs kai
mynai, sustoję apie jį, pradėda
vo įkalbinėti, idant jisai viską 
užmirštų. Nuai j nokdavo ir 
nieko neatsakęs eidavo šalin.

Blogai su Vincuku, blogai, 
sakydavo vieni.

Jau ir gyvenimą pradeda 
apleisti,... — kartodavo kiti.

Sunku sužeistą širdį išgydy
ti, o dar sunkiau praeitį sugrą
žinti.

Vincas, vienatinis sūnūs, po 
tėvų mirties paveldėjo geroką 
gyvenimą, -su gera žemo, getais 
gyvuliais ir įrankiais. Bet ant 

geraširdį u, 1 mandagiu, kiek- 
vienam prieinamu, ant tiek da
bar liko šiurkščiu, nesukalba
mu. Žodžiu, galėjo, matyti, jog 
Vincas nori likti “ponaičiu” bei 
tokiių kad visi prieš jį keltų ke
pures ir bučiuotų rankas.

Teisybė, jis turėjo gerus ark
lius, nusipirko politūruotą veži
maitį, lokį, kokio nei vienas jo 
kaimynas neturėjo, apsivilko 
mieste siutas juodas drapanas 
ir pradėjo švyturiuoti — vis 
mažiau prižiūrėdamas gyveni
mą.

— Oi, Vincai, Vincai, perstok 
ponauti juk visų laukai jau ap
arti, — sakydavo jam mirusio 
tėvo draugai ir kaimynai.

-r Palaukit! — atkirsdavo 
Vincas, — duokit man pirma 
apsivesti, tada imsiuosi ža

gres !
Tiek tetruko, 't uoj pas Vin

cą pradėjo lankylis piršliai ir 
vienas po kitam, kur sutikdami, 
ųiięšo Lai gražesnę, lai Iturlin- 
gesnę. Bet Vincas apie lai ir 
girdėti jienoiėjo.

— Na, kuo tau Agnieška ne
tinka? Iš gero gyveninio, gerų 
tėvų, žinai pats kokia šeiminin
kė, o priegtam tėvas įves porą 
karvučių, keletą avių, kelis ar
klius ir ko tau daugiau? Tavo 
gyvenimas, kol kas, geras ir 
pilnas, lik reik tau geros šeimy- 
ninkės.

Į tai Vincas gardžiai, su iro
nija nusijuokdavo.

—Man, į mano gyvenimą 
tik toks kraitis? Aš niekur akių 
negalėčia parodyti.'

— Et Vincai ne griešyk die
vui; nekokie grapai ir tavo, am- 
žiną atsilsį, tėvai buvo. Iš savo 
kailio neišsinersi...

Vincas vėl nusijuokia.
Aš į savo gyvenimą vesiu 

kokią ten Agniešką, Barborą 
arba Uršulę? Aš galiu iš dvaro 
ar miesto paimti.

Nustoja lankylius piršliai,ma
tydami kad iš jų piršimo nieko 
nebus, ir kad jo politūruotam 
vežime galės važinėti tik pana 
Iš dvaro ar miesto.

Važinėjo Vincas j ieškodamas ’ 
sau pačios, bet dvaruose sutik
davo jį neprielankiai, o dažnai 
“panaitė” su juo ir kalbėti ne
norėdavo. Nors toks dvaras dar 
vadinosi dvaru, bet senai jau 
visa jame buvo prašpyliuota. 

Dvaru jis vadinos tik todėl, kad 
jame dar gyvena prasilėbavęs
bajoras.

Mums ne onaras leisti sa
vo vaikus už chamo, kadangi 
mes nuo senų senovės užsitar
navę bajorai, o užsitarnavęs ba- 
oras, galima aiškiai suprasti, tai 
ne mužikas....

Su panašiais komplimentais 
daugelyj vielų pasitikdavo Vin
cą. Ir gal visai kitaip butų virtę, 
jeigu no jo pasitarimas su Na
ilonui.

Nahomas, kaip ir visa “Izra- 
liaits tauta”, gyveno miestelyje. 
Užsiimdavo paktoriavimu, pir
kimu šerių, o taipjau turėjo po
rą kambarių ir s'laklh arkliui, 
kur visada Vincas sustodavo.

Pasikalbėjo jis apie savo už
manymą su Nailonui.

- Ko ponas Vieentai, prade
di su lais nuplikusiais bajorais 
ir su plikom mieščionkom, - — 
pradėjo aiškinti žydelis gana fi- 
liozofiškai.

— lai kaip-gi?
— Aš suprantu. Tam !a nori 

gauti paeitu kokios nieks neturi; 
tai paimk ją iš didelio miesto, - 
linksmai pratarė Nahomas.

— Kur-gi aš po miestus važi
nėsiu. Aš negaliu lenai susikal
bėti, nieko nepažįstil...

'— Ant žydo visos būdos.... Tu 
turi daugiau už mane ir jeigu 
nepasigailėsi man šiek-lick, aš 
tau prirūdysiu.

— Tik sakyk!
- ’l ikiu, išpildysi žodį. Pas 

mus atvažiavo šauni pana iš di
delio miesto ir, kaip aš nuimi- 
nail', nori apsivesti. x

— Kur ji?
- Ji tuoj čia bus... Ji be fana

berijos...Tokia puiki....
Nahomas išėjo.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia P. P. D.

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

2242 West 23rd PJace.
Kalbės K. J. GELEŽĖLĖ temoj, kaip P. P. D. kovoja 

prieš‘kapitalistus už pagerinimų darbininkų būvio,: ir 
kaip per pramoninę, vienų didele unija, bus invykdintas 
socializmas, čia ir kitose valstybėse.

Bus leista duot klausimus, aiškiai trumpoj formoj.
Užprašo KOMITETĄ S.

STAR & GARTEH
MADISON HilE HALSTED STREET— BURLESQUE —

HIP HIP HOORAY 6IRLS ZSSSF®
Panedčlyje vaikiukams Utarninke mergaitėms

Laimėjusieji gaus puoduką. \

Dabar Vinco galvoj piešusi 
šimtai įvairiausių paveikslų ir 
įvairios minlįs ilga virtyne — 
slinko jo vaidintuvej. Iš miesto... 
Puiki.... Spiauna jis dabar į vi
sas Agnieškas, Barboros. ir t r- 
šules; spiauna į visas plikes ba
jores, spiauna ir į miestietes, 
nes jis ima sau pačią iš didelio 
miesto, kuri gal būt ir franeu- 
ziškai kalba, šoka puikiausius 
šokius! Entuziazmui nėra ga

Bet štai aiškus Vinco veidas 
apsiniaukia, lyg giedri diena su
nkiais lyg švinas, debesimis. 
Girdėjo jis nuo senų, kad tokios 
nėra šeimininkes, be! C: iltarau
kės pripratusius sėdėti prie par- 
lapijonų, gardžiai valgyli, ilgai 
miegoti, pajodinėti po laukus; o 
jam reik darbininkės; tokios pa 
čios jis negali užlaikyti.

Bet kas^ juodas prieš baltą. 
Kas gali užtikrinti, kad jo pati 
iš didelio miesto ilgai miegos, 
nieko nedirbs? Kam los tamsios 
svajones, kad šviesios yra daug 
malonesnes; kam manyti apie 
blogą, kuomet viskas gali l^uti 
gerai?

— Vinco veidas vėl paaiškėjo. 
Pašokęs nuo kedūįi, su pasidid
žiavimu, Life į save:

- Jeigu nusiseks — visiems 
nušluostysiu nosis!

Nahonio žodžiai išsipildė.

I Vii.eo kambarį įėjo pirma 
Nahomas, o paskui jo iš didelio 
miesto pai

— šiai ponas Vuieenkis, 
mandagiai nulenkęs galvą ir ro
dydama/ ranka į VTeą tarė Na
homas, — o čia pana Zofija.

Zofija, mikliai žaizdama aki
mis ir lengvai šypsodamosi pa
davė Vincui ranką.

Jiedu susėdo, o Nahomas, su
prasdamas, jog jis čia nereika
lingas, išėjo.

Išlikto, lai nebuvo tokia Ur
šule, tokia miestietė ar bajorė, 
kokias buvo pripratęs matyli 
Vincas. Prieš jį sėdėjo deive, 
kurios vienas žvilklerejinias,Vi
ncui rodės esąs vertesniu už vi 

bus muzikes, bajorus ir miestie
tes.

M a** * A <• »

Ilgai sėdėjo jiedu, retkarčiais 
žvilgterėdami į vienas kitą. Pa
galios Zofija, su priderančia 
miestietei gracija tarė: ,

Jus matyt labai esate susi
rūpinęs?

— Tai vis keliones rūpesčiai, 
iš dalies..... — nedrąsiai atsa
lk Vincas.

— Ištiesų kelionė vargina, o 
dar neturint geros vielos. Ir aš 
buvau priversta apsistoti pas ši
lą žydelį neesant geresnio vieš
bučio.

— Taip, taip,... — susimaišęs 
tarė Vincas.

Kokia gražybe, kokis švelnu
mas. Vincui Nahomo viešbutis 
buvo didžiausis.. O Zofija sako: 
neesant geresnio... Ar gali būti 
geresnis viešbutis negu Naho
nio?

\ — Jus, lur Imli su reikalais?
— Kaipgi,..., nedrąsiai kugž

dėjo Vincas.
Vinco galvoje įsikalė viena 

mintis: ar Zofija panorės eiti už 
jo, j kaimą. Jį taip puiki, taip 
maloni, lietuviškai kalba pri
maišydama beveik pusę kokių 
— lai jam nesuprantamų žod
žių. O jis kaimietis^ *(tamsu?s 
kaimietis ir daugiau nieko, .lis 
buvo didžiu ir galingu prieš 
miestietes, muzikės ir bajores, 
o dabar jis nedrįsta žodžio iš
tarti, bijosi pasijudinti, rausta į 
kiekvieną jos užklausimą, žadą 
užima ir lupos dreba kada reik 
į klausimą atsąkyti.

O kokia dangiška laimė būti 
jos vyru, jos valdonu, pras
linko Vinco galvoj mintis. Kaip 
gerbs visi kaimynai, net ir tie 
dvarponiai, kada jis turės tokią 
pačią, 'Tada visi bučiuos ir jai 
ir jam rankas, visi pakels kepu
res prieš juos ir jis tada paro
dys visiems, jog neveltui dėvė
jo juodas drapanas ir neveltui 
važinėjo politūruotam vežimė
lyje. Juk jis vienatinis sūnūs, 
palikęs tėviškėje, ir kam jam 
imli kokią rudnugarę?

(Seka aut 5-to pusi.)

SVARBIOS

PRALEKGIJOS
Rengia 

Ncrth Sidčs Draugijų Sąry
šio Knygynas

NEDĖLIOJĘ

Kovo 30 d., 1919
6val. vakare.

VIEŠOJO KNYGYNO 
SVETAINĖJE 

1822 Wabansia Avė.

l’relckcija vyrams, moterims ir 
m< rginoms, bet bus įlcic’žiami 
'iklai nejaunesni kaip 18 melų.

SkaiĄs d klaras BA(r<‘čll S 
apie sveikatą

1 užauga lėšų padengimui 
15 centų y patai.

Kviečiam ' J a::: a'si' akyli ir 
savo pažįstamus atsivesti, nes 
lekia proga retai kada tepasitai
ko.

Kviečia KOMITETAS.

Didžiausios Žinios
APIE LIETUVIŲ KATALIKIŠ
KA BAŽNYČIA CHICAGOJE

Lietuviu Katalikų Susirinkimas, 
po šaukimu tikro Lietuviško 

Kunigo S. B. K. ir kitų Kunigų 
ir Vyskupo C- H. Corfora I). O.

Prakalbos įsi bus Pelnyčio j
Kovo-Mar. 28, 1919 m.

A. VALINTIS SVĖTAINEJE 
1732 So. Union Avė., Chicago, 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Iužauga 10c. ypalai
Ant tų reikalingiausių prakal

bų užprašome Katalikus visų 
l'auliškų Draugijų, nes bus kal
bama apie reikalingumą Lietu
viu Tautos Katalikišką Bažnv. 
čia ir jos dvasiškus dalykus, <l< I 
kiekvieno žmogaus Lietuvių 
tautos katalikiškojo tikėjimo.

Susirinkusieji išgirs naudin
gas dvasiškas, negirdėtas žinias.

Bengia Komitetas ir Kunigas 
S- B. K.

Didelės Tarptautiškos 

'Prakalbos 
T

Bengia
LSS. 234 kp., Rusų 5 kp. Len

kų ir Ukrainiečių
CSPS. SCHOOL HALL

481 h ir Honore Sts.
Subatoje, Kovo-March 29 d.
t’radžia 7 v. vak. J užauga Dykai.

šios prakalbos bus svarbiausios 
dėlto, kad užprotestavus prieš tuos 
žmones, kinius šiandien kiša i kil
ojimus. kaip kad dr;iug«! E. V. Del) 
sa ir kilus.. Todėl draugai ir drau- 
pes, darbininkai, ateikite kuosktiil- 
lingiiiusiai, kd užprotestavus prieš 
liiaurius kan'talistu pasielgimus. 
Lietuviu kalbėtojas Ims draugas T. 
DUNDULIS. Belo, bus darbininkiš
ki! dainų, kurias apsiėmė draugai* 
ukrainiečiai ir rusų skyrius padai
nuoti.

Kalbos bus kiekvienoje kalboje.
Kviečia KOMITETAS.
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ATTENTION
D O N’T I) E P O S I T Y O U R B A L L O 1

VOTERS
NTIL YOU II AVĖ VOTED

O N1 P R O II I B l T I O N
**

Illinois

CMtm *

Qdemociatic Qrepubucan

FOR MAYOR
ROBERT M. SVVE1TZER 

8958 W» Ja«k*»a BuulevarO

FOR MAYOR
1 WILL1AM HALU THOMPSON 

8290 Bharlda* Koad

SPECIMEN BALLOT

FOR CITY TREASURER
J HENRY STUCKART 

8010 Archer Arenu*

FOR CITY TREASURER
J W1LUAM GANSCHOW 

1150 Pterc* Arenu*

FOR CITY CLERK
J JAMES T. IGOE 

MII W. Ad.a. IUH

FOR CITY CLERK
J WALTER G. DAVIS 

11999 Harrard Anau*

FOR ALDERMIN 
n LOGAN d. vvallace, jr.

ims stervla

FOR ALDERMIN
HENRY D. CAPITAIN 

1000 Kate* Arenu*

FOR JUDGE OF SUPERIOR FOR JUDGE OF SUPERIOR 
COURT COURT

n JOHN M. O’CONNOR '• H HARRY A. LEWIS 
143T N. DearUorn Street 0029 Uarrard Arenu*

25th Ward

O SOČI AUST

FOR JUO

FOR MAYOR 
JOHN M. COLLIN3

839 N. St« Loula Artau*

FOR CITY TREASURE 
I ROBERT H. H0WE

1114 B. Mazfleld Arenu* ‘

SEYM
1106 K

AN

FOR cmr CLERK 
JOHN KKULSKI

OF SUPERIOR 
COURT

FOR ALDERMiN 
O EDWARD N. NOCKELS

825 Utaad Arena*

neit*

NLABOR PARTY OF 
K COUNTY 

MT1TI0N)

IRDEPENDENT

MAYOR
FITZPATR1CK 

FanMH Aram*

CITY TREASURER
NUT a TORKELSON 
4506 Ntvada Av«bm

FOR CITY CL 
H HERCE L AND,

T81I B> Lootnl* II re/-Oda

FOR ALD 
n bėnjamin

<4U N. lUrlfirf--

SHALL THIS CITY BECOME ANTI-SALOON TERRITORY?

FOR MAYOR (■HnMMTMO raUMTUM*
□ MACLAY HOYNE

Yes

> MARK A CROSS MERE

FOR JUDOE OF SUPERIOR 
COURT 

n WM. E. RODRIGUEZ
1400 N. Kedsle Arena*

LET THE PROTEST OF ALL LIBERTY LOVINI,’ CITIZENSBE BEARI) BY CONGRESS.

VOTE “NO” O N THE PROHIBITION
UNITED SOUIETIES OF LOCAL SELF GOVERNMENT.

Q U ESTI O N
Adolph 1). \Veiner, Chairman political Action (’oininitlee. .John Koęlling, President.

Anton .1. (iermak, Secretary

(■KORESPONDENCIJOS
Ag ■■------------------- -_____________________________________________________________________________________________________

WEST FRANKFORT, ILL-

Darbai. — Prakalbos

Su darbais pas mus nekas. 
Anglies kasyklose dirbama tik 
po dvi-tris dienas į savaitę. Gi 
pragyvenimas vis dar toks jau 
brangus, kaipir pirma. Iš ki
tur atvažiavusiam daribas gau
ti sunku.

Beje, pastaruoju laiku pas 
mus priviso daugybė piktada
riu. Jie užpuldinėja praeivius 
ir apiplėšia krautuves. Net ir

PINIGU TAUP1N- 
TOJAS VISIEM

Šie drūti padai sumažins 
tavo išlaidas. J

„Prie darbo cemanto arba kitose 
tam panašiose dirbtuvėse, ten kur 
labai greit nuplyšta padai, reko
menduoju Neolin padus. Jie ste
bėtinai ilgai išlaikys. Prie darbo 
karštų plytų skyriuje, laike kuomet 
dveji paprasti čeverykų padai nu
plyšta, tai mano Neolin padai at
rodo tįjp kaip ir nauji.” Taip ra
šo p-nas A. F. Miller, Peninsular 
Portland Cemento Bendrovės ui- 
veizdėtojas iš Juckson, Mich.

Tai stebėtinas tų Neolin padų 
gerumas ir drūtumas. Tie padai 
pagaminti mokslišku bildu ir yra 
labai smagus ir nepennirkstanti. 
Nauji čeverygai su šiais padais 
gaunami kaip vyrams, moterims 
taip ir vaikams. Kiekvienas šiau
rius gali pataisyti nuplyšusius pa
dus prikaldamas naujus Neolin 
puspadžius. Nešiok tik juos, o to
kiu budu sumažinsi išlaidas.

Neolin padus išdirbinčja The 
Goodyear Tire & Rubber Bendrovė 
iš Akron, Ohio, jie ten pat padir
ba ir kojasparninius užkulnius 
gvarantuojamus daug ilgesni nešio
jimą negu visoki kiti užkulniai. 

nes!iai'’oles 

pačią buvo užpuolę.
Kovo 9, 10, 11 ir 12 čia kal

bėjo paskilbusis laisvamanių 
“kunigas”, M. X. Mockus. žmo 
nių buvo pilnutėlė svetainė. 
Visi ramiai klausėsi kalbėtojo 
išvadžiojimų ir žiurėjo į rodo
mus paveikslus.

Vietos klerikalams baisiai ne 
pūtiko pasirodymas “laisvaimb 
nių kunigo”, todėl jie pasirūpi
no nubėgti “kur reikia“ ir sve
tainės savininkas buvo bema
nąs uždaryti svetainę. Geros 
valios žmonės tečiaus perkal
bėjo jį ir Mockus gavo progos 
sakyt prakalbą dar 12 dieną ko
vo.

Aukų laisvamanių Apsigyni 
mo Fondan surinkta, rodos, 8C 
doleriai su centais.

— Girdėjęs.

BENTON, ILL.

Aukos Lietuvos Laisvės Fondu’
Vietinėj SLA. 156-loj kuopoj 

buvo sumanyta parinkti auki 
Lietuvos laisvės reikalams. Au 
kos buvo renkama i du fondu' C

Lietuvos Laisvės Fondą ir

DATRIJ0T1ZMAS
1 Pačedumas turi hm 

pasargos žodis 
l()WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirau - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Neprigidmybės Fondą. Pasek 
mes buvo neprastos Laisvės 
Fondui lapo surinkta .$37.75, 
o Neprigidmybės Fondui 

$31.75. I'uli musų “tautiški 
diplomatai,” užtėmij , kad i 
Laisvės Fondą surinkta dau- 
ginu pradėjo aimanuoti, kad 

žmonės nesupratę kuris fondas 
via geresnis ir lt. Girdi, jeigu 
jie suprastų, tai aid laisvės vi
sai neduotų. ‘Mano supratimu, 
kurie davė Liet* Laijsvės Fon-
dui, lai tie geriau žinojo kam j Pa v., jie stačiai nežmoniškai su 
duoda. Taigi tie ponai siilau-■ mušė 5b metų senelį, lenką .1. 
žė rinkimų sutartį ir elgės kaip Jakupstuk. Jam mušeikos su
tinkami. Neveizint to, jų pa- teikė net devynias dideles žaiz- 
stailgos nedavė didelių pasek- das —- galvoje. ■
mių: vargais negalais jie įsten Tur būt niekur nėra tokių 
gė perviršyti Liet. Laisvės Fon- uolių kapitalo bernų, kaip Law 
dą vienui vienu doleriniai... rcnce’o “tvarkos dabotojai”.

Žemiau paskelbiu aukojusių 
i Lietuvos Laisvės Fondą var
dus ir pavardes'. Aukojo šie:

SLA. 156 ta kuopa — $5; 
\Vm. Jankus, Nikodemas Alu- 
kas, Wm. Milašius po 5 dol.; 
Petras Kaukole (?), Jurgis Ku
liškis, Ignas Jonaitis. Jonas Ma- 
tukailis. Wm. Fzukas, Karolis 
Krutulis, Juozapas Gveždis, 
Uršulė Gvegždienė, Aleksandra 
Daugšas, Antanas Milašius, 
luo/apas Žukauskas, Kazimie
ras Nagrcckis. Wm. Grajaus- 
kas, Wm. Kunskas, Romanas 
Sobluckis po 1 dolerį; Juo
zapas Miekeris, Ignienė Mag- 

nišiuiskienė, Wm. Silrazdaus-
kės. Petras Miglinas, Pranas Manau, ncprošalj bus pakal- 
Grajauskas po 50 centų; boti ir apie musų gerųjų drau- 
Kolryna Kunskiene 25 centus.1 gų biznį. I'ie gerieji draugai 
Viso surinkta $37.75. i susideda iš visokios rūšies biz-

Visicms aukojusiems tariu merių, kuriems rupi ne mamy- 
•'irdingą ačiū. i čių išganymas, bet savų kiše-

— Wm. Jankus, nių interesai, lygiai kaip ir Per
Aukos priimta, ačiū ( kimo Kulkos priešams. Daly-

— K. Gugis, j kas yra tame. Prieš užsidėji-
Liet. Laisvės Fondo Ižd. imą kepyklos anie gerieji bėgio

LAWRENCE, MASS.

Tvarkos daJDoiojo žiaurumas

Kovo >8 dieną policija užpuo 
lė einančius iš susirinkimo strei 
kininkus, 22 areštavo ir nieku- 
riuos biauriai sumušė. 'I'uli ga
vo neit po kelias žaizdas galvo
je. Kai kuriuos prisiėjo vežti 
i ligonbutį. “Tvarkos daboto
jai” nu ko nepaisė: mušė ką ga
lėjo pasiekti savo lazdomis.

Jų žygius, žinoma, labai giria 
vietos kapitalistų spauda ir ...ku 
nigai! Girdi, streikininkus, 
tuos streikininkus, kurie kovo
ja už didesnį kąsnį duonos, juos 
reikia mušti ir gana...

— A. J. Remeika.

ROCKFORD, ILL.

“Naujienų” nr. 66 Perkūno 
Kulka stengėsi apjuodinti Rock 
lordo “duonos baronus”. Žino
ma, lik lietuvius “baronus.” 
Mat, su svetimtaučiais baronais 

' lai Perkūno Kulka nieko bend
ra neturi, o gal jo palies biz
niui iie nekenkia... 

jo pas mamytes ir “aiškino”, 
jogei miltai atpigę, o duona ei
na brangyn. Bet kada patįs 
įsigijo, kepyklą, tada jau ki
taip. Esą: nežiūrint, jog mil
tai palhrango, musų baronai 
parduoda centu piginus, negu 
naujieji. Žinoma, tas jau iie- 
naujiena. Keletas metų atgal 
vienas gerųjų siuvamų mašinų 
dirbtuvėj pardavė (kontrank- 
lą kuris jam atnešdavo po 17 
dol. pelno į dieną, o tiems, kur 
pagamindavo tuos 7 dolečius 
nenorėjo mokėt nei $1.50 į die
ną. Vėliaus įsisteigė barzda- 
skutyklą ir skelbėsi pa'larnan- 
jąs už žemesnę kainą, negu ki
li. Bet lai buvo neilgam. Tai
gi manau, jog taip pat gali ir 
su ta kepyklabuti.

Visi jus vienu kodylu rūky
ti... — Rockfordo Susiedas.

T A YCAPTN geriausias
M KllN VAISTAS NUO 

Užkietėjimi, kadangi jis greitai veikia ir 
nespaudžia ir ne tempia. Liuosa nuo visų 
įpročių padaro idealj vaistų dėl visos šeimy
nos.

VAIKAI - SUAUGĘ — SENI ŽMONĖS

LA X C A R I N
. “THE IDEAL LAXATIVE" 
j

Pamėgdžiojimai turi būt atmesta.

Parduodama vien tiktai
LAXCARIN PRODUCTS CO. x

Kaina $1.00 už dėžutę; pilnas gydymas.6 dėžutės; $5.00. 
Money orders,' cash arba registruotuose laiškuose.

Dep. No. L. — 2. PUTSBURGII, PA.BALTIMORE, MD.

Gera naujiena.

Neb-cpamemi kurią kovo mė
nesio dieną aš pamačiau “aj>- 
nuogintomis” visas Baltimorės 
— smukles. Mat, tapo suimta 
nuo langų visos užlaidos. Tai 
dabar einanlįs gatve mato visa 
barą, kurį apspitę visos išlroš- 
kusios širdjs... Dalis ‘“brolių lie| 
tuvininkų” sarmatinasi dabar, 
tų “apnuogintų” smuklių, iri 
neina j jas. Gi drąsesnieji, kur ■ 
nepaiso los naujosios mados,! 
dažnai pasitinka nelaimę: jų 
moters, pamačiusios girkšno- 
janlį prie baro prisiekia tuoj 
į vidų ir išsitempia gatvėn...

Je, tai bent naujiena • gera 
naujiena. A. KurelaitiS|

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Pinigams Vieta
DĖK PINIGUS TEN, KUR JIE TAMISTAI PASI

DAUGINS KELIS KARTUS
Pirk lotų ar kelis Morgan Parke, pakol dar pigiai parsiduoda. t 

nes šitų lotu prekė tuojaus kelis kartus pakils, lokiu budu Tamstos 
jdėli pinigai užaugs į didelę vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk vie
lų ir išsirinks, sau tinkamų tolų, pakol dar yra iš ko pasirinkti, 
nes šilų lotų pardavimas ilgai nesilęs, tik buvo praeitų nedėlių pra
dėta, o jau tapo 20 lotų parduota, kuriuos lietuviai pirko.

ATVAŽIUOK ATEINANČIA NEDĖLIA I KORPORACIJOS OFI
SĄ, O MES SU AUTOMOBILIAIS JUS NUVEŠIME IR PARODY
SIME LOTUS.

Parduodame ant lengvų išmokėjimų. -25 įmokėti, o likusius po 
10 doli mėnesi, taipgi priimame LIBERTY LAN!) and INVEST- 
MENT KORPORACIJOS ŠERUS už pilnų vertę.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

■ ■ . . •» . t’-f-j • L • • .» 1 ■ -aš / ■ . '• ■ »
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Francijos interesus. Tat ir pa
sekmes franeuzų veikimo 
Vengrijoj ištikrųjų išėjo ne ben
drų musu reikalui apsaugoj i- 
inui, tai yra ne atsiekiami grei
tos laikos, bet išauginimui, iš-1739 SO. HALSTED ST., 

CHICAGO. ILLINOIS
Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms .....................................$6.00
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ..........  1.45
Vienam mėnesiui ................. 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  12
Mėnesiui ..............................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metms.................... ?.............. $5.00
Pusei meto ............................ 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truo translation filed wilh th< po.**- 
masler ai Chirngo, III., Mar. 2«, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1017

Buržuazijos 
susirūpinimas.

Paskutinieji atslikimai Veng 
rijoj ir kitose Europos šalyse 
labai surūpino Amerikos baržų 
aziją . Jos interesams tarnau
jantieji organai, iki šiol šauku
sieji didelių bausmių Vokieti
jai,taip dideliu, kad ji piršto 

nebegalėtų pajudinti, dabar šiai 
ga paregėjo ką kita: pamatė- 
kad sprendimas sunaikint ka
rės kaltininku šalį gali ne liek 
blogo padaryti pačiai Vokieti
jai, kiek visam buržuazijos 
valdomam pasauliui, visoms ka 
pitalistiniu ^demokratijų” ša
lims, neišskiriant nė Amerikos 
Buržuazijos akyse stojo smek- j 
ta raudonos, bolševistinės revo-I 
iiucijos, suliepsnojusios Vokie
tijoj ir persimetusios į paeiųi 
pergalingųjų talkininkų ir ki
tas šalis, ir dabar ji pradeda ki 
taip kalbėti. Ji ima atsižadėti 
savo imperialistinių siekinių 

ir Iriu.škinimų. o pradeda užim
ti taikesnę poziciją, dagi reika
lauti, kad Amerika kuogreičiau

I

siai pasitrauktų iš Europos 
verpeto, paliekant jai pačiai 
manylies ir savo bėdas pabaig
ti kaip tinkama.

Vienas aitriausiųjų buržua
zijos interesų gynėjas, visą lai
ką kalbėjusis apie reikalą su
naikinti “hunus“, chicagiškis 
Tribūne, savo redakciniame 
straipsnyje “Francijos imperi
alizmas“, štai kaip jau rašo:

“Karlu su atėjusia iš Pary
žiaus žinia, pranešančia, jog 
cenzūra vėl ant musų uždėta, 
mes atsižinome, jog franeuzų 
kareiviai Vengrijoj užėmę toji* 
šalyj juostą apie 1 it) mylių il
gumo ir 40 mylių platumo, tuo 
duodami kelio rumunams verž- 
ties priekin į rytinę tos terito
rijos dalį. Sakoma, kad dvi 
franeuzų divizijos esančios Bu 
dapešle, o serbų divizijos e- 
sančios sukoncentruotos Biel- 
grade, prisirengusios, ir tik į- 
sakymo laukiančios, užpulti 
Vengriją.

Franeuzų kareivių būriai čia, 
matyt, yra generolo Franchet 
d’Espcrey vadovaujamos Salo
nikuose buvusios, internacio- 
nalės kariumenes dalis, kuri, 
Bulgarijai pasidavus, atėjo į 
Vengriją- Apie jos buvimą ir 
veikimą Vengrijoj tečiaus jokių 
žinių nebuvo, šiaip ar laip, vis 
dėlto m a t y t , k a d 
V e n g r i j o j j i stengė
si ne paremti nuosaikiuosius 
elementus, bet nuversti juos, ir 
pasekmės tokios, kad visa šalis 
pasinėrė bolševizme.

“Mums lodei rodosi, kad Su
vienytosios Valstijos nolurelU‘ 
šituo keliu sekti. , Francijos po- 1 
litika, kur lik ji mums tenka 
pastebėti, visur ir visados to
kia, i<ad kuogeriau pastačius

Raudonasai baužas. — Rau
dona spalva pasidarė tikras bau 
žas buržuazijai ir visoms jos 
įstaigoms. Visais budais kovo
jama su ta spalva, dagi patį žo
dį “raudonas“ stengia nfos vi
sur pas savi* trinti. Pavyzdžiui, 
Chicagoj yra draugija kovai 
su venerinėmis ligomis- Ji va
dinosi The Będ League. Dabar 
ji tą savo senąjį vardą pakeitė 
vardu Illinois Sočiai Hygiena 
League, paaiškindama, kad da
ranti tatai dello, idant neturė
jus raudonumo žymių, kas ga
lėtų ją identifikuoti su bolše- 
vizmu! “ ' * : r
Frue translntion filed with the post- 
riaster ai Chicago, III., Mar 2«S, 1C19 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Karės lėšos. — įžymus Ang
lijos finansinių dalykų žinovas 
Ed. Crammond apskaito, kad 
talkininkams karė atsiėjusi 
$111,600,000,000 (šimtą kelu- 
riasdešimls vieną miliardą ir 
šešis šimtus milionų) dolerių, 
o Vokietijai ir jos talkininkams 
Europoj — 68,375,000,000 do
lerių. Taigi daiktan paėmus 
suma siekia toli per du šimtu 
miliardų dolerių. lokių skail 
line sunku žmogui net įsivaiz
dinti.

O kiek milijonų žmonių gy
vasčių žuvo, kilk milijonų am
žinius besveikačiais liko, kiek mi 
lijonų žmonių dar dabar badą 
kenčia dėl karės priežasčių!

i plėtojimui revoliucijos ir atito
linimui laikos-

“Mes manome, kad atėjo ga- 
I lų-gale laikas išdėli aiškiai vi
są tą tarpUalkininkų politikos 
dalyką. Paskutinieji atsiliki

mai veda ne prie išrišimo bairo
pos painevą, bet j visišką jose 
susipainiojimą. Musu vyrai 
kariavo galvas guldė Europoj, 

| kad sutriuškinus Vokietijos ple 
mis užkariaut visą pasaulį, bet 
mes manome, kad nė jie, nė vi
si Amerikos žmonės ndbepano
rūs toliau aukoties dėl entente 
imperialistinės laikos skymu. 
Prancūzai dabar pėrėjo ant ron 
pusėn Beino upės. Jie reika
lauja ne tik Alzatijos ir Lota
ringijos, ale ir žemiu vakari
niu Reino pakraščiu. .Jie rei
kalauja tokio baudžiamojo at
lyginimo, kurs lyginasi visiš
kam Vokietijos ir Austrijos e- 
konoininiani pavergimui per iš-
tisą gentkartę, o tuo tarpu visa 
Centralinė Europa jungiasi su 
bolševikų Rusija — išskiriant 
tik šalį, kuri tikisi, kad enlen- 
le padės jai didžia ir galinga pa 
tapli I Lenkija!]-

“šitokiame dalykų padėjime 
nėra nė saugumo Amerikai, nė 
tos idealūs teisybės, kuria p. 
Vilsonas nori nuraminti ir su

derinti įsivyravusias jau nuo 
nebeatmenamų laikų senojo 
pasaulio varžytines. Laikas 
mums arba pastatyti ultimatu
mą, arba visai iš ten pasitrauk

it. Atrodo, kad mes yisai ne
galime sukontroliuoti įsibėgė
jusio atsilikimų srauto. Jeigu 
mums labai patinka retorika, 
daug saugiau užsiimti ja čiu
pai, namie- Jeigu mes negali
me sulaikyti savo sėbru nuo 
azartinio lošimo su raudonąja 
revoiiiloija, lai grįžkime na
mo ir žiūrėkime, kaip geriau 
musų pačių namuose tvarką 
išlaikius.“ ,

Nenaudingi kūnai.

Teisingai sakoma, kad ko per 
daug, lai ir neskanu. Taip yra 
ir su kaikuriais draugais bol
ševikais: jie kariais laip toli nu 
važiuoja su bolševizmu, kad 
net stebėtis reikia jų “revoliu
ciniais“ žygiais.

štai. Žarijos 3 nuineryj tūlas 
John Bali rašo, kad reikalavi
mas amnestijos politiškiems 
prasikaltėliams lai esąs ne so
cialistų darbas, bet kokių lai 
p lirielinių zlonislu.

Aš labai norėčiau, kad J. 
Bali pasakytų, kur ir kada ko
kie nors zionislai reikalavo pa
liuosavimo Dėbso, Mooney, 
Hayw()odo ir kilu politiškųjų? 
Bali išvadžioja, kad reikalavi
mas amnestijos t.ii esą padavi
mas priešams rankos. Stebėti
na ištikrųjų. Vieloj ‘/akyli, 
kad palikimas musų vadų ir 
veikėjų kalėjimuose be jokio 
protesto yra padavimas rankos 
musų priešams, tai pas jį išei
na kaip tik atbulai. Išaiškini
mas minioms darbininkų, kad 
tie žmonės neteisingai yra pū
domi kalėjimuose, parodymas 
darbininkams, už ką jie yra su 
kimšti kalėjimuosna. tai bolše
vikiškai išeina “neišmanimas.“

Tolinus Bali sako, kad jeigu 
Liebknechttls tano užmuštas, o 
Debsas palubdylas kalėjimai!, 
tai mums, gileli, nereikia žaisli 
jausmais ir nereikia reikalauti 
jų paliuosavimo bet toliau va
ryti jų pradėtą darbą. Žinoma, 
kas dėl Liebknechlo lai jau nie 
kas nepaliuosuos jo iš ten, kur 
jis dabar yra; bet kitas daly
kas su gyvaisiais musų drau
gais veikėjais.

Man rodos, kad lai lik ir yra 
revoliucinis darbas užsistoti už 
musų draugus veikėjus, reika
lauti jų paliuosavimo, šaukti 
kuodidžiausius darbininku su- c 

sirinkimus, aiškinti jiems mu
sų tikslus, nurodinėti jiems, už 
ką musų draugai veikėjai pūdo
mi kalėjimuose lai darydami, 
mes kaip lik ir organizuosim 
minias darbininkų panaikini-
mui alginės vergijos; lai dary
dami, mes kaip tik ir kovosime 
prieš varžymą spaudos ir susi
rinkimų laisvę ir aš galių užtik
rinti Ballą, kad kada ponai tei
sėjai ir šiaip valdininkai, kurie 
siunčia kalėjimai! musig vadus 
pamatys, kad už juos slo/i tuk
siančiai susipratusių organi
zuotų darbininkų, lai nelik 
mums nereikės “nešti savo be
du pasakos į šalies įstaly.nda- 
vystę”, bet jie tada neišdrįs jų 
nepersekioti, žinos, kad užpa
kalyj jų stovi žmonių galybė. 
J. Bali lur-but gerai žino, kad 
jeigu ne darbininkų protestai 
lai Mooney butų buvęs jau se
nai pakartas. Bet jis sako, kad 
“keli šimtai silpnų kūnų kalė
jime daug didesne nauda revo
liucinei propagandai, negu kad 
jie butų Ii uosi.“ Na, liek jau to 
su jų silpnais kūnais, bet ka
žin, ar negaili! jų tvirtų protų, 
ar negaila lo darbo, kokį jie 
galėtų nuveikti laisvi būdami? 
Ar negaila tos apšvietus, kurią 
jie galėtų paskleisti tarp darbi
ninkų minių? O kai dėl naudos, 
kokią jie atnešiu būdami kalė
jime, lai aš nematau jokios, u- 
part blėdies. Nes jeigu mes 
neprotestuosime prieš lai, kad 
juos kas deportuos ir pūdys 
kalėjimuose, lai ne tik kad mu
sų veikėjai neteks drąsos, o 
mes jų užsitikėjimo, bet imies 
neturėsime jokios įtekmės mi
niose darbininkų; jie mus pa
vadins bailiais, todėl, kad mes 
bijom užsistoti už ąavo vadtts- 
veikejus- Balto išvadžiojimais, 
remiaiilics reikėtų tada duot į- 
nešimą, kad, pa v-, LSS. 4 kuo
pa išleistų lapelius prieš LSS. 
Apsigynimo Fondą. Nes kamgi 
tie pinigai reikalingi, kam rin

kli pinigus dd. Šukio ir Slilso- 
no bylų vedimui? Teeina į ka
lėjimą. Ką-gi mums reiškia jų 
“silpni kūnai?“ Bus daugiau 
naudos “revoliucinei propagan
dai“! jeigu jie bus uždaryti 
kalėjimai!!...

Ant galo Bali sako, kad mes 
padarysime kūdikišką (.) dar
bą: paliuosuosim, girdi, poli
tiškus prasikaltėlius, o “viena 
kapitalistinė partija” busianti 
ir pasisavinsianti sau tą gerą 
darbą, pasakysianti, kad ji tai 
padarius geru noru, iš “demo
kratiškumo.“ Argi nebaisu? 
Na, o jeigu, leiskim, kada nors 
bolševikai paims kokios nors 
šalies valdžią į savo rankas, o 
“kapitalistine partija” ir tada 
pasakys, kad ji geruoju atida
vė valdžią bolševikams iš “de
mokratiškumo,” — Kas bus ta
da? Gana jau, gana, Bali!

— Lietuviškas Kaliostro.
•‘i-—-’ ’

Truo Irauslation filed wifh the post- 
r.iasler ai Chicago, III., Mac. 28, 11)19 
as rc(|uircd by the act of Oct. 6, 1917

Kareivio laiškas.
Basasis šilą laišką, Ignacas 

Mulevičia, gyveno ilgą laiką 
Pittsburghc ir yra plačiai žino
mas progresyviam los vielos 
jaunimui- Kariumcnčj jis tar
navo mašininių šaudyklių bū
ryj, Macliine Gim Co. 55 In- 
famtry. Jo laiškas rašytas an
gliškai ir vertime skamba taip:

Bugpiučio 3 dieną po pietų 
1918 m. mes apleidome Nexv 
Yorką uostą geru laivu Levia- 
tlian; tai yra didelis laivas, ku
ris pirmiaus vadinosi Vater- 
land ir priklausė tiems žmo
nėms, su kuriais mes (luojliel 
kariavome. Mes buvome ant 
vandens iki rugį), 1 1 dienai 
1918 m. Tą diena 6 valanda 
rvte mes išvydome sausuma ir 
įplaukėm Bresto uostau. Čia 
mes atsikvėpėme lengviaus po 
šitos alsios kelionės per vande
nyną, kur kas valanda turėjo
me baimę ar neužgaus priešo 
subinarino torpeda. Mes išli
pome ant kranto vakare ir 'lo
dei negaliu daug ką pasakoti a- 
pie pirmutinius įspūdžius, ko
kius padarė į mus Francija- 
Žinoma, mums geriau butų bu
vę išlipti ant lo kranto, kurį 
tik kelios dienos buvome apleidę 
bėgli mes nevažiavome šiton 
karės sunaikinton šalin sma
gumų jieškoti ir lodei tas ne
darė mums didelio skirtumo. 
Nuo dokų iki musu stovyklai 
buvo geras galas eiti, bet mes 
pasiekėme ją apie pusiau pir
ma valanda ryto. Ant ryto- V l v *

jaus išsitaisėme šėtreles, sugu
lėme ant žemės ir sumigome, 
mes buvome laip pavargę, kad 
mums nerūpėjo niekas (lan
giaus. Pabudę mes išvydome 
save „dideliame lauke apsupta
me daugybės prieglaudos šėt
rų.

Šitoje stovykloje mes išbuvo 
me iki 15 dienos rytmečio. Pas 
kui mes vėl susidėjome savo 
daiktus ir grįžome atgal lin
kui Bresto, Francijoj, kur suli
pome * pulmaninius vagonus, 
šoninėmis durimis, kuriuos an 
glai vadino bo^cars. Susėdo
me į kiekvieną vagoną po 40 
vyrų ir išvažiavome į musų la
vinimosi centrą, kurio vieta bu 
vo mums nežinoma.

Mes važiavome šilais “ištai
gingais” bokskariais dvejetą 
dienų ir rūgs. 17 dieną trauki
nys išsisuko į šoną, kur vičla 
atrodė mums kaip ir kovavie- 
tc; čia mes išlipę numaršavome 
į Cruzy te Chalel, kur slovejo- 
me iki rūgs. 27 d. Tai buvo gra
žus miestelis, ir būdami jame, 
mes galėjome įvairiais budais 
gėrėtis. Viena, mes, turėjom<‘ pu 
Iko kapejija tame pačiame nries 
tolyje ir ji smagino visus, kas 
vakaras duodama koncertus, 

palinksminimui žmonių ir mus 
pačių. Žinoma, gerieji daiktai 
turėjo sykį pasibaigti. Taigi 
mes visai nenusislcbėjome, 
kuomet rūgs. 27 dieną rytmety} 
gavome prisaką susidėti daik
tus ir maršuoli iki arčiausios 
gelžkelio sitoties apie 12 mylių 
atstu. Cruzy’o žmonės nenore 
jo skirtis su mumis ir daugu
mas jų apsiverkė, kuomet atė
jo laikas skirties.

Tai buvo ilgas žygis, bet mes 
galų gale atvykome j Paicon, 
kur 3 valandą tą dieną žadėjo
me sėsti į traukinį, bet kadan
gi traukiniai paprastai pavėhio 
davo, tai mes tą naktį turėjome 
miegoti ant žemės po plynu dali 
gumi. Laimė buvo, kad nebu
vo lietaus; jei butų užėjęs lie
tus, tai mes butunic puikiai at
rodę rylmelyj.

Ant rytojaus po pietų mes 
sėdome į traukinį ir važiavome 
fronto linkui; Važiuodami lai 
čia tai ten galėjome matyti vo
kiečių orinių užpuolimų pasek
mes. Bet lai buvo niekis suly
ginus su tuo, ką mes netrukus 
pamatėme vėliaus. Sekantį 
rytmetį, arba, aiškinus pasa
kius, rūgs. 29 d. mes išlipome 
vieloje vadinamoje Chaligny. 
šitoje vieloje taipjau buvo vo
kiečių lakūnų veikimo ženklų. 
Visą dieną mes išgulėjome po 
medžiais, o sulaukę nakties ėjo 
me ilga, sukta kalva augštyn į 
stovyklą Le Evcgue. Čia ei
dami visu keliu girdėjome kur
tų griovimą didžiųjų kanuolių 
toli pirma mus ir retkarčiais 
malėme sužaibuojant kaip ir 
žaibą padangėj, po jo vėl kur
tus dundėjimas nutrenkdavo. 
Jas labai aiškiai sakė mums, 
kad mes buvome nelabai loti 
nuo fronto linijos ir kad už ke
lių dienų mes vėl maršuos.) i ne 
linkui šitų pačių garsų.

Musų spėjimai pasirodė tei
singais, nes šifoje stovykloje 
mes stovėjome tik iki rytme
čio lapkr. 7 dienos. Mes vėl 
pasileidome eiti ir šį kartą tik
rai žinojome, kad galutiniu ši
tos kelionės liksiu falus mūšio 
linijos.

'Taigi šį rylą mes išėjome a- 
pie 3 valandą ir tą pačią dieną 
priėjome miestelį, kur gavo
me paliepimą pasitaisyti šėt
ras nakčiai, bet sekantį rytą ke
tinome eiti tolinus. Todėl mes 
vėl nejudinome savo pakų; 
pasiėmėme lik gūnias ir pasi
tiesę ant žemes sumigome ant 
jy-

'Tą naktį irius prigavo lietus; 
lijo be paliovos .visą naktį ir 
mes, atsikėlę rylmelyj, buvome 
laip šlapi, kad nei vieno sauso 
siūlo nebuvo. B a n d ė m e 
išsidžiovinti, bet šiek tiek mu
sų drabužiams pradžiūvus vėl 
užėjo lietus, ir lijo laip, kaip 
ir pirma. Tą naktį mes ėjome 
į Griscourl; alėjas mus išskirs
tė po vielas kur lik buvo kokia 
pastoge. Ant rytojaus apie 2 
valandą po pietų mes vėl išė
jome fronto linkui ir apie 7 
valandą vakare atėjome prie 
pagelbinės linijos, Piivenellc 
seklore. čia buv omams vėl 
didelė naujiena, kuomet išgir
dome kulkas zvimbiant mums 
pro ausis ir krinltant anapus 
bombų išraustų duobių; taip 
pat didelę baimę mums varė 
tas gazas, apie kurį liek daug 
fauvome girdėję. Aš buvau 
pirmoji* rotoje ir buvau pirmu 
liniu iš tų, kurie turėjo eiti sar 
gybon itą naktį.

Galima numanyti, kad mano 
ūpas nebuvo geriausias, kuo
iru t man vienam parsiėjo sto
vėti lame miške, nežinant ar 
vokiečiai labai arti ir ar jie leis 
į mus guzų, ar ne.

Vienok aš išbuvau savo dvi 
vidandi. bet jos man atrodė 114 dieną rylmelyj išmaršavome 
kaip kokie du melai; ptdiuosuo- į Vilcey, o sekamą dieną isėjo-

las aš nuėjau savo guoliu ir 
užmigau.

Ant rytojaus pabudus visa 
buvo ramu tūlą laiką; bet tai 
buvo tik tyla prieš audrą. Man 
bepradejus dairytis aplinkui, 
didelės bombos pradėjo vėl' 
plyšti, lai buvo baisus griau-! 
smas nepratusioms ausims, f

Kasimai, kuriuos mes turėjo 
me šitame fronte buvo tikrai 
geri, nes tai buvo tie patįs, ku
riuos vokiečiai vartojo per 
ketverius melus ir jie buvo tik 
rai puikiai ištaisyti. Mes bu
vome šitoje pagclbinėje linijo
je iki 19 dienos vakaro, paskui 
prisidengdami tamsa perėjo
me per mirties klonį į pryšaki 
nes linijas tame pačiame sek- 
lorc. šitame fronte vienas mu
sų šaudytojų buvo užmuštas, 
o kitam, kuris stovėjo, ant sar
gybos, nutraukė kairiąją ran
ką. Jas atsiliko spal. 22 die
ną nakčia. Vokiečiai be persto 
jiino šaudė i mus, mums e- 
sanl šitame fronte ir aš labai 
esu dėkingas tam, kad lijo be
veik be apsistojimo, nes tifš 
bent pakenkė vokiečiams leisti 
į mus gazus. šitie gazai nevei
kia kada lyja. Spalio 27 d. 
naktį mes apleidome šitą fron
tą ir negrįžome į jį daugiau. 
Mus nuvarė į užpakalį atsilsėti 
per dešimti dienų o paskui pri- 
sirengli prie kilo puolimo ki
tame fronte, kurio vielos mes 
nežinojome ir mažai rūpino-’ 
mūs ją žinoti; mumš bytik pa
sitraukus nuo lo nuolatinio u- 
žimo.

Ėję visą naktį mes antgalo 
priėjome Griscourl’ą, kur tru
putį užkandome pusryčių, išsi
maudėme, apsimainėme visais 
drabužiais ir nuėjome į kitą 
miestą Gezonrounl, kur mus iš
skirstė apsikloti. Čia mes sto
vėjome labai trumpai. Nespė
jome kiek apsibūti, kaip vėl 
gavome įsaką eiti kitan fron
tai!. Taigi lapkričio 1 diena i- 
šūjome. Daugumas mus ėjo
me lengvesnėmis širdimis. ir 
musų visų širdįs butų buvę len 
gvesnūs, jei mes būtume žinoję 
lai, ka mes žinome dabar. Bet 
tuoju laiku musų minlįs buvo 
toli nuo taikos.

Ėję visą dieną, priėjome mie 
sielį Bois De Four, kur susto
jome stovykla ant nakties, čia 
mes išbuvome visą sekama die- 
ną, trečią gi naktį vėl judino- 
mės linkui fronto. Šį kartą mu 
su mašininiai šautuvai užėmė 
frontą, kuris pirma mus reikė
jo trims rotoms užimti; tai tTu- 
\o Jaulny apiclinkėj, kur kita
dos buvo Baudonojo Kryžiaus 
ligoninė buvusi, bet dabar ji 
buvo gana bjauriai sunaikinta. 
Šitoj vieloj mes buvome pa
liaubų užtvirtinimo laiku. Lap
kričio 11 dieną rylmelyj ims 
girdėjome neaiškius paskahis 
apie paliaubas, bet nenorėjome 
tikėli, ypatingai girdėdami 

kaip pačių kanuolės l?e palio
vos šaudo vokiečių linijas. 'Tas 
šaudymas tęsėsi apie iki trijų 
minučių iki 11 valandos, o pas
kui pasiliovė ir mes visi, le "g- 
viaus atsikvėpę, laiikėmc kas 
toliaus atsitiks, šiuo kartu ka
pinę tylą pralaužė baisus trenk
smas; lai buvo trenksmas vie
nos musų didžiųjų kanuolių - 
taikos kalba, šilas suvis bu
vo paskutinis musų fronte.

«. Lapkričio 12 dieną ryllmclyj 
mes grįžome atgal ir gabaus 
apsistojome kaime Fey en Hey. 
Pirma karės matyt čia buvo 
turtinga viela, bet kuomet mes 
atėjome į ją lai buvo tik griu-
vėsių krūvos; nei vienos Iro- <1
bos nebuvo likusios sveikos. 
Mes susiradome rusis ir kitas 
vietas prisiglausti ir išbuvome 
šitoj vieloj dvi Jiakli. Uipkr.

me į Villers sons Preny. Pasku
tiniai miesteliai buvo žymus 
didžiąjąme Jankių puolime 
ties St. Mihiel. Villers sons 

i Picny buvome iki gruodžio 8 
d., o paskui išmaršavome i An- 
dilly, Francijoj, kur ii- pasili
kome ligšiol.

Ignas Mukvičia.

Ar reikis paskolos aut jusų praper- 
čhj?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar lartną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės pne 
A. PETRATIS i

CENTRAL. MANUFACTURINfi 
DISTRIGT BANK

1112 W. 3511^ St. Tol Drover 6310 
>> Chicago, Ui.

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

Or.A.Montvid!
Gydytojas ir Chirurgas

1553 VV. Madison tt. 
bude ooo—<>12 

Phone llajmarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Si.
Pilone Canal 4026

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaru 

Nedčhiienjais tik M idisou tt. 
ofise.
Rezidencijos telefonai 

West G:2'6.

Liberty Bondsųs 
dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Eniel and Co., 740 \V. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted «t. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clolbing Store, atdara vakarais ik> 
< vai. N^dėlionds nuo *0 fko 1

JOSEPH t. WUL0N~?
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 8. La Sallr St.
Telephone Central 6390

Vakarais
29J1 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

DarboZmonių
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
lų mokslų; hygienų, istorijų, etnolo
gijų, biografija, kalihimokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Laisvę”, ‘‘Keleivį”, 
“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

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

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

pasiustų kainų, už 
tai kad įneš turime 

oratuštinti vietų, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti šių savai
tę dvi labui gražias, 
tikros skuros sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytų kainų, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pintų seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTEBN STOBAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 r.\ to iki 9 vai, Nedč- 

Jionmis nuo 10 iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Dr. SS T. STRiKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 SL Chicago, Ilk

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rcz Ta I Socley 420



NAUJIENOS, Chicago

KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ SANKROVA

MADISON & HALSTED STREETS

Puikus

Dirmavones
Siutai Vaikams

TFTTTTnriTTTnrnT

MADISON & HALSTED STREETS

Jus Pasirinksite

Ne gaudinekite savęs KLAIDINGU PAčEDUMU

Chicago, Ui

P

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

Vincas,
Aid galo
ir kaž-

I1UIS! — 

klausinėja 
pačios.

— Visa

12th STREET 
Te!, Kedzic 8902.

3514-16 W. 12th ST
Artj St. Louis Avc. 

CHPCAGO, ILL.

vyrams ir jauniems vaikinams yra čia vi
ny pavasarinių stailių.
Kliasiski ainiai puikių flanelių ir suktų vilnų 
drapanos naujų spalvų — mėlynų, žalių, ru
dų, rusvų ir puikių pctrcnų, ant vienos arba 
abiejų pusių susegama, su liemeniu, pamuš
ti modeliai, ilgais smailiais atlapais. Nekurie 
yra papuošti šilku — tikrai stebėtina vertė — 
po -5.00 iki -10.00 daugiau, speciaiės kainos

Išdirbėjai augšciausios rųšies turkis __ _________ -1-----  
kų ir egiptiškų ciguretų aviete.

kokybes visų vilnonių sorge 
siūlai yra pasiūti puikiausiai 

taipgi.
vaikus ir leiskite nuims parody- 
gerai galime jiems pritaikyti ir 

Amžiaus nuo 7 ;ki 18 .metu —

DR. H, A. BROAD
Specialistas motery ligų irfecncralis gydytojas
1362 Milwaukee avė.,

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

J tisų parankumui.
Musų sankrova atdara kas 
ketvergo ir subatos vakarais 
ir nedėlios rytą iki pietų.

10 tyrų TURKIŠKŲ Helmarų kurie džiugina 
ir užganėdina jus?

Arba jus pasirinksite “didelį pakelį1’ papr
astų cigaretų, kuris nubaudžia Jūsų skonį, 
jūsų jausmus ir jūsų pasididžiavimą ?
Pagalvokit apie tai?

— Ar kartu gersite arbatą? 
įkišęs galvą užklausė Naho- 

inas.

O kas su puikiu viršutiniu kautu
Kaip tik puikiausi kautai, kūrins jus kuomet nors 
matėte. Naujos pavasarines stailės ir įžymios ’.cr- 
tės po $35.00.

- O, taip, taip, atsakė Zo
fija, man vienai labai nuobo
du. Paduokite ir konjako, nes 
iš su arbata labai mėgstu. O jus 
kaip?, užklausė Vincas.

čia, Kovft 28 d., 1919

ISStAH
'MKISbgi juokiasi iš Vinco, nežiūrint 

į lai, jog Vincas jai tikėjo jog 
jis ją guodojo ir mylėjo...

Ilgai dar vaikščiojo 
lyg urbi lys, laukais, 
pardavė savo tėviškę 
kur dingo.

Kalbėjo, buk išėjęs 
miestą (ieškoti savo

Arbata, konjakas ir užkandž
iai paduoti.

Nors iš pradžios Vincas rau
donavo, žodžio ištarti negalėjo, 
bet po įtekme arbatos su konja
ku liek pradrįso, kad išreiškė 
Zofijai savo norą — imli ją sau 
už moterį.

Zofija patyrusi, apie jo turtą, 
suliko ir jau ryt nutarta eiti 
pas kleboną paduoti užsakus.

Ilgai jiedu kalbėjo ir ilgui gė
rė konjaką su arbata ir ant ry
tojaus Vincas teatminė tik liek, 
jog pabučiavo savo sužieduoti
nei į ranką.

Nors ant rytojaus visa Vin
cui išrodė neišpildomu sapnu ir 
jis netikėjo savo laimei, bet 
nuėjo pas kleboną ir padarė ga
lutiną sutartį.

Viskas gerai, Vincas ima sau 
už moterį ne by kokią, bet pa
ną iš didelio miesto, mažai mo
kančia lietuviškai... C

Pastatė Vincas ant savo.

Kas gi tau, Vincai? šian
dien tavo vcs'luvės, taip links
ma tau diena, o tu lyg šermeny 
se-nuleidęs galvą snapinėji pa
kraščiais ir nieko nekalbi.I

J r nekalbėjo Vincas...
Jau antra savaitė negrįžta 

su pirkiniais jo puikioji Zofija, 
Antra savaitė, kaip Vincas jos 
laukia antra savaitė, kaip ji 
kankina mintis: kas atsiliko su 
jo Zofija, bet šiandien jam Na- 
homas pasakė, jog pana Zofi
ja iškeliavo atgal į didįjį mies
tą ir niekados jau nemano ai

žiuoju miestan pirkti veršienos 
ir jautienos, šveicariško sūrio į- 
vairią žuvų, saldumyną ir kito
kią prismoką, nes Zofija mat 
negali valgyti virtą kopusią ir 
ropulienės, kuria maitinos Vin
cas, jo tėvai ir protėviai.

i Artinosi vestuvių diena. Su
kvietė Vincas ^aplinkinius tur
tingesnius kaimynus, sukvietė 
jaunimą ir jau viskas buvo pri
rengta. Bengusi ir Vincas su

Zofiją, busintjią pačią, 
namus, gyvenimą savo 
kuriame niekad panašią 
lelėtią nesi matydavo.

Prasidėjo laiminga | 
tarytum apie tą žveją, kuris su
gavo auksinę žuvytę.

Zofija šėtoniškai įtempusi lu
pas vaikšto po kiemą, žiūrinėja 
kūles, jaują, klojimą ir visu tuo 
buk lai labai gėrisi....

aliuku mano gyveni- 
nedrasiai ir dažnai £
Vincas busimos savo

tu manęs nemyli, 
pagalios prabilo Zo

la viskuo rengiesi o 
apie mane visai nesirupini. Ir 
aš turiu apsirengti idant nepa
daryti tau sarmatos prieš tavo 
svečius ir kaimynus.

lik pasitarti jai nikėjo, o 
antrą dieną Zofijai Vincas ats
kaitė reikalaujamus tris šimtus 
nors jam lai išrodė perdaug, 
bet prisiminęs kad reikalą tu
ri ne su mužike, bei su pačia, 
iš didelio miežio, suliko. Kal
bėjo žmonės visaip, bet ar su
gaudysi lauke vėją.

Išvažiavo Zofija miestan pir-

išrodo poetiškai, -— 
nusišypsojus atsako Zofija.

Pro j ek t i š'k a i,... į >ok i c 1 i š- 
įkai... prakietiškai, — kužda 

Vincas eidamas paskui ją ir da
bodamas kiekvieną jos sujudė
jimą, kiekvieną prisakantį žvil- 
ųtoroj imą.

.Jaunas Vincas vaikšto tary
tum padangėse nejausdamas po 
savim žemės, tamsios, prastos 
mužikiškos žemės.

Taip slinko diena po dienos...
Zofija .vieši. • Jau nebeallieka. 

pardavimui kiaušinių, nebeal
lieka sviestą, kaip atlikdavo se
niau... Ir dar negana (o, kas an-

Padaryt i 'š puikios 
naujų slailių. šie : 
ir jie yra stebėtinos vertės 
Atsiveskite savo 
ti iimis kaip ine 
užganėdinti jus. Amžiaus nuo 
spccialės vertės po $19.00, $12.50, $15.00 ir iki $30.

Plaunami siutai dėl mažų vaikų 
rei p, gallalia ir madras — taipgi keletas šilko 
puikiausi maži siutai, kinius jus visuomet gorė
site matyli — amžiaus nuo 2 iki 8 metu — $1,50, 
$2.00. $2.50. $3.50. ir $5.00 ir iki $10,00
FIVKAT su kiekvienu vaikų siutu — maišelis 

marmoro, tikras imitavimas knieks.

Suvažiavo gentis, ir jauni
mas, alsibaladojo iš miestelio 
muzikantai. Ižo t Vinco 
buvo juod 

liūdnumas.

Išvažiavo Zofija išvažiavo 
gentis ir svečiai pasijuokę iš 
Vinco, ir jis liko vienui vienas 
su sužeista širdimi su pralai
mėtu vardu atidavęs dar tėvo 
surėdytus skalikus, panai iš di-

, KAS VALGO DUONA. TAS ILGIAU GYVENA
(Valgytojai duonos pasidaro geriausi kovotojai.

Jie mažiau turi ligų ir skausmų negu tie kur nevalgo duona 
į prie kiekvieno valgio kas dieni).
I Valgykite BIJTTEK-NUT, tyra suteikiančią sveikata duonų, 

kepamą švarioje sanitariškoje Keptuvėje, švariausioje Vais- 
| t«joje.

Ji pagelbsti jums panešti paprastas negales dgiau, kadan- 
' gi duona yra maistas geriau pritaikytas žmogaus gyvenimui 
j negu koks kitas maistas.

I BUREIHiOTBKEKD
! padaryta teisingai pritaikymui kiekvieno apetito. Pamėgm-
| kitę riekę su sviestu, kuomet jus esate nuvargęs ir alkanas 

ir jus greitai pajusite skirtumą.
' švelnus skonis Bl’TTER-NTT BUKAI) ' ba priežasčia kodėl
I groserninkai išparduoda anksti. Kiekvienas jos nori. Visi
I jos reikalauja. BUITEIl-NUT yra paprastas žodis. Vaitą i i- 

1c daug duonos — BUTTEB-NUT — ir jus būtinai gyvensite 
| ilgiau.

; SCHULZE BAKING COMPANY
I XI2F\VAIKV IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite

25®3K]savo groserninkoK kokiu budti jus galite už- 
dirbti $50.00 arba vieną iš šimto mažesnių su-

| mų savoliuosame laike. Lengvas ir malonus
darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl ko- 

uJz kios nors sumos, ta pati ,suma Ims išmokėta vi-
| ' siems ginčijantiems dėl tos sumos. Paskubėk

ir Šiandien pat nueik pas savo groserninką— 
juo greičiau, tuo geriau, šis konteslas pasi-' C* baigs Gegužio 1-mą.

m w 1 w wa W CT ra <0 «■ B) ■ n

pū visus išbaltinti ir aslą išbar
styti smulkia, balta smiltimi, 
nes grindis ir prie geriausių no
rą, nebespėlų įdėti.

Pagalios, Vincas parsivežė
savo
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KORESPONDENCIJOS '
dirbę “su tais poneliais.’* Aš 
tečiaus nemanau kritikuoti jų 
pasielgimo. Ale vis man išro-

ST. CHART.ES, ill. mas neprives prie gero.

Prakalbos.

Ona — E. Pauziule, Nastė — 
Z. Klimavičiūtė. Vladas Urbai- 
tis ■— V« Belskis, Mare — M. 
Šallkienė, Magdė — M. I)e- 
menliene.

Reikia pasakyti, kad aktoriai

BRANGUS
DRAUGAI

jums

Jus galite paginti moterę 
su užtektinai geležies 

josios kraujuje.
— puikios, sveikos , raudonais 

veidais moters, pilnos gyvumo, 
sveikatos ir energijos, kuomet tos 
kurioms stokuoja geležies tan
kiai yra kreivos, suerzinnamos, 
sil|>nos, nervuotos, nelaimingi su
tvėrimai, kurių niekas nenori 
matyti prie savęs. Daug moterų 
kurios yra sujrę, nervuotos ir ne
sveikos, serga vien dėl to, kad 
joms stokuoja geležies kraujuje. 
Jei jusu kraujas badauja norė
damas geležies ir jus norite tu-
gija ir pastovius nervus geros 
sveikatos — pamėginkite Nux- 
ated Iron ir tėmykite suteikimą 
stiprumo ' atitaisvmo sveikatos. 
Ji palaugins raudoną kraują ir 
atitaisys stiprumą, energiją ir 

pakantrumo, švelniu suirusiu mo
jas daugatsitikimų, ir 

jaunesnėmis.
tojama daugiau kaip 3.000,000 
žmonių kas metas) yra užtikrin
ta davimui pasekmingų ir užga
nėdinančiu pasekmių, arba išdir
bėjai gražins jums piniyus. Par
duoda visi geri aptiekoriai.

Amerikos lietuvių / judėjimą.

pa surengė prakalbas. Knlbė» 
jo d. J. Jukelis lemoj Lietuvos 
gyvenimas prieš 50(1 metų al-

veno prie š 500 metų ir kada ii

dvarai ir 
pic tai.

žmones
11. Tai

šiandien.

n.

prastos. 
, tai jie 

! nuėję j bankus paliuosavo ban- 
' kirvius nuo pinigų
! didžturčius, knezius ir 
: įlinkus, nuėjo, tai pali 
be pusryčių...

H

daug yra socialistu, bet mažai

dirba “socialistiškbje dirvoje

Ii sau
liūs.” Girdi, jie nori suk- 
lizdus socialistų tarpe, 
pasakė, kad kurie nepri- 
prie jųsi rašo

kovoti
blogesni negu šnipai
da\ ikai socialistų ir I

Man išrodo, kad I 
perdaug. Mal, jis i

irneiua tuojaus

mano.
jau

n:ii apsišvietęs nebereikės
O kaip pas nė jokiu lavinimosi, lik stok ir

Klausant iš tikro labai ima

Kągi gali iškovoti tie žmonės, 
jeigu jie nesupranta nei ką rei
škia ta jų kova ir kokios butų 
pasekmes iš los kovos? Tai 
kožnas protaująs žmogus gali 
suprasti. Jeigu lik taip jie pro

pirmeiviškus laikraščius ir 
>s pamokinančias knygas,

Si Puiki Grafonola jiems vis niekai... Kad 
i ka uždirbi, atiduotum,
nesi

6 dešimts colių rekordai Q C
2 dvylikos colių rekordai y / oOO

— Nekantrus, i

LLL!
M
•n»4

f-----------------------
Lietuviškai 
kalbanti 
pardavėjai, 
galima rasti prak- 

| tiškai kiekviename 
departamente šios 
sankrovos, prieg 

tam generalis par
davėjas palydės jus 

Į per visą sankrovą 
i jei jus panorėsite.

Lengvi Išmokėjimai
Puiki cabinet kalbama mašina, kaip 

parodyta paveiksle, ąžuolo riešučio, ar
ba raudonmedžio mu|irbta, geriausias 
nėr visa darbas.

mu ii’ malonumu tonu, kurį galima ras
ti tiugščiau apkainuolų mašinų.

Mažas pnokėjimas prisius jums šią 
mašiną tuojaus • likusius išmokėsite

LIETUVIŠKI
REKORDAI

l'žlaikomi musų sandėlyje didelio 
įvairumo, beno, instrumentaliu ir viso
kių voką Ii y pasirinkimų. Tiek daug 
groji narna jums dykai, kiek jus norite.

m ui rekordų ir mašinų.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSU KAINAS
ant Dury. Lentų. Rčmų ir Htnuame Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui stubų išvidans, po $1.40 už irai. 
CARR BROS. WRECKING CO, 

q Ualatod Rt CMr«r«»

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje

lyje. Abi dali sudėta vienon ktiygon.
Kas yra šis žodynas, tai jau žino 

daugumas lietuvių. Dar nežinančiam

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
i

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

KENOSHA, WIS.

Teatras ir balius.

58 kuopos Aido choras

Lošia “Sulyg naujausios ma
dos.“ Gosime dalyvavo sekan
čios ypatus: Alena Z. l>ra-

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydvtoja* ir 

Chirurgas
Ofisus 109011 So Mlchitfnn Avė
lleridcncija 10731 S. Michion

\ve., Roseland, III
Telefonus tas pats rezidencijai

VhI.j 9 r\to ikį B << 
2 po (lietų iki 4 
R iki 0 v;)k}ire.

DR. VIRG. NARBUTT
Pliysician & Surgron 

Office: valandos 2—I ir 7—9 
po pietų.

.3001 West 22n<l Street 
Tel. Lavvndale 600

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

i’iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

per save išsilavino. Bet lošė 
gana gerai. Tik vienas daly- 

| kas: Juozas ir Vladu* Urbai- 
' lis, vartojo perdaug netaisyk- 
. lišką kalbą. Tas truputį ken- 
I kė. O pabaigus lošti, p-le Bač- 
kauskiulė dainavo solo, daina-

.1. Bartkus sa-

liejo.
Geriausiai publikai paliko, 

lai Aid6 choro dainavimas: vi
sa alė skambėjo nuo aplodis
mentų. Aido choras, dabar va c
dovaujamas p. Sinkaus, iš Ba
rinės, padainavo I dainas. įtei
kia lečiaus pasakyti, kad <|ttina 
“Airis pavasaris.” išėji silpnai

ną lik pora vakarų jie tesi mo
kino. Bei lai mažmožis.

kad choristai, turėdami tokį ga

mininką, kaip J. Marcinkevi
čių, o paveda pirmininkauti 
mažai nusimanančiam žmogui. 
Kada jis ima pasakyti publikai, 
I as bus sekantis, tai paliepia

a Š IKI šiol rašiau 
^keturis laiškus. Jus jau 
dabar suprantate, kad aš 

kreipiu jūsų atyda ir širdį 
kaslink Wilson & Company 
biznio Chicagoje. Mano pir 
mame laiške aš sakiau jums 
delko aš noriu atverti širdį 
didžiojo biznio. Mano antra 
me laiške aš pestačiau žmo
gų, kuris yra galva to dide
lio, biznio. Trečiame laiške 
teikiau žvilgterėjimą į vyrų 
darbo biurą. Ketvirtame 
laiške daviau progą pažiū
rėti į vidų moterų darbo da
vimo skyrių.

Dnbur leiskite užlikriniti ju
mis, kad ką aš jums sakau apie 
Wilson and Company šiluose 
laiškuose išreiškia opiniją iš 

darbininkų pačių lupų, ir su 
tikru jų atjautimu, o ne nuo
monę paties p. Wilsono, arba 
jo oficiališkos šeimynos. Aš 
perkalbėto jas šių užganedinjų 
darbininkų. Jie man išreiškia 
giliausias jų mintis. Jie kalba 
su, manim liuosai ir beužsilai- 
kimo. Jie pasakė man kaip jie 
išlikro mano ir jaučiasi dirbda
mi dėl šios kompanijos.

ant
teičia lis...

kiai. Žmoniu atsilankė virš 
poros šimtų. Mat, gavėnia, lai

— J. B
«VV*VV*W**M^******MWV,»

Redakcijos Atsakymai

TU. A'lleiskite, šį syk visą ne
galėjome sunaudoti. Viena, 
butų reikėję daryli vertimą, 
antra jau buvo sustatyta aug- 
ščiau prisiųsta korespondenci
ja. Bašinėkite mums dažniau.

Ir atminkite, kad \Vilson and Co. 
biznis arba bite kokis kitas biznis 
reprezentuoja ilgį ir šešėli vieno 
žmogaus. Jis gali turėti savo oficia- 
liškoj šeimynoj ir užžiurėtojus de
partamentų, geriausių žmonių visa
me pasaulyje, bet tik vienas žmogus 
gali tverti valdymo budus <r įkvėp
ti jo sandarbininkus.

Aš turiu tikrai sakyti darbininkų 
išsireiškimus jei aš noriu juos rep- 

rezentuot, ir taip darydamas turiu 
tankiai priminti p. VVilsoną papildo
mu budu. Darbininkai pataikauja 
man sakydami kų jie mano apie p. 
AVilsoną ir dėl ko jie dilžiuojasi dir
bdami po jo vadovyste, ir delko jie 
nori padaryti Wilson and Company 
pasekmingu bizniu.

Taipgi malonėsite atkreipti atydą 
ant to. kad šis yra pirmas atsitiki
mas, kuriame Didžiojo biznio insti
tucijoje parodė norą eiti pas visuo
menę su darbininkų nuomonėmis, ir 
leisti žmonėms spręsti, ką jie mano 
apie j j.

Tai yra toks retas atsitikimas, kad 
iis būtinai padarys jspudj ant jūsų 
kaip kad jis padarė su manim. Jus 
tikrai manysite, taip kaip ir aš. kad 
biznis turi būti geras iš visų atživil- 
gių jei darbininkas nori pagerbti

9

Al KRAUJAS BLOGAME STOVYJE???
AR KENTI NUO ŠUNVOČIŲ IR SKAUDULIŲ ???? 
AR ESI BANDĘS LAXCARIN ?????

Nepaprastą veikme laro ant kraujo žiemos atmainos, speciališkai ši 
žiemų, šaltas pustelėjiinas drėgnumo ir jaigu atsikartoju per ilgų laikų 
tai beabcjcnė.s daro blogą įtekinę ant jūsų sistemos jeigu jūsų kraujas 
randasi blogame stovyje. Jus neturite dasileisti ant rizikos, kad nereiks 
kentėti nuo šunvočių, skaudulių. Jus neturite žengti j žabangus skau
dėjimo ir kenlėtinuo reumatizmo, ar kataro, kadangi jus galite atitai
syti savo kruują paprastu budu išgerdami stiklą krašto vandens iš ryto 
su puse plytukės laxcarino.

šunvotės ir skauduliai yra ženklas sugadyto kraujo. Tai visuomet 
būna paveldėta arba užsikrėsta bet daugiausia galima pasakyti, kad 
jūsų kraujas yra užnuodytas, kad per jus gyslas turi tekėtii čystas svei
kas kraujas, Jeigu kraujas užsinuodinęs tai,jus visuomet kentėsite nuo 
inkstų, kepenų nedirbimo, kuris paeina nuo perdaug valgymo arba gė
rimo, bet nėraskirtumo nuo ko tas paeitų, yra ženklas kad jus kraujas 
yra užnuodintas, ir visi geresnieji syvai yra išplauti iš jūsų sistemos. 
Išvalymas kraujo, jus vėla atgal pastatys j normališką padėjimą.

LIUDVIKA BETAUTIEN fi 
persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 26 diena. 7:20 vai. ryto, 
sulaukus vos 28 melu amžiaus. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Vcduklės uarap. Po tė
vais vadinosi Bejnorajtė.

Laidotuves įvyks subatoj, 
1 ovo 29 d., iš mimų 1301 So. 
181h Ct., Cicero, III. į šv. An
tano bažnyčią.

Meldžiu giminu, draugų ir 
pažįstamų atsilankyti į pagra- 
bą ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nidmdę.
Vyras Pranciškus Detantas 

ir sūnūs Alfonsas 18 mėnesių

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kete 

tas metų atgal, kuomet kėliau skry. 
nią. Daktarai sakė, kad vienintelė 

j viltis mano išgydymo butų operaci
ja. Pa raiščiai man nedavė gero. Ga- 

į lop aš suradau ką nors tokio, kad 
(Veikiai ir visiškai mane išgydė. Me
ilui ėjo ir trūkis neatsikartoj'o, nors 
aš dirbau, kaipo karpenteris, sun- 

(kini. Nereikėjo nė operacijos, nė 
įgaišti laiko, nė keblumų. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil- 

j ną informaciją apie tai, kaip jus ga- 
i lite susirasti pilną išsigydymą be 
operacijos, jeigu jus parašysite man.

i Eugene M. Pullen, Carpenter, 1018 E. 
Mareclhis avė., Manasguan, N. J. 
Geriau iškirpkite šią pastabą ir pa
rodykite visiems tiems, km'ie yra 
palinkę — jus galite išgelbėti gy-

i vaši j arba nors sulaikyti nelaimę 
patrūkimo ir rūpesti ir pavojų nuo 
operacijos.

VvrišktjOrapanij Bargenai
Nauji neatimti, darvtt ant uŽsa- 

kvmo siūlai ir nverkotai, vertės nuo 
$3(1 iki $5(1. dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnus pasirinkimas 
muštų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis tr va 
karais.

nuo ®15 iki 
nuo $7.50 iki

kMiliu pa

siutai Ir o

1411 S
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Vieną dieną darbininkas iš jau
tienos skyriaus pasakė man, kad 
Wilson and Company davė jam jau
ją supratimų ką reiškia “& Compa
ny” firmos užvardijimas. Jis sak: 
“p. AVilsonas davė mums jausmą, 
kad mes esame tas “& Comnany”. 
Daugelis iš musų esame priimti į 
kompaniją kaipo dalininkai. Mes 

esame drąsinami čėdyti pinigus Jr 
pirkti kompanijos turto su sučėdy- 
’ais pinigais. galime ir sučėdyti da- 
’i uždarbio, p. Wilsonas bus linktf- 
•fias kuomet mes visi tapsime jo da
lininkais, bet nedaugiau kaip mes.

Ponas Wilsono teisingas pasielgi
mas .su mumis ir jo malonumas gim
do pas mus visus norą gerai atlikti 
darbo. Mes dirbame su visa širdžių. 
Mes "žinome, kad biznis eis gerai ir 
migs depo, kad mes stengiamės užga 
nėdinti bosą.

Jis didžiuojasi su mumis ir musų 
darbu, ir taip mums pasako. Jis pa- 
godoja mus kaipo jo ištikimus drau
gus. Aš manau, kad mes padarome 
daugiau darbo negu kokis kitas bu- 
ris darbininkų visose Suvienytose , 
Valstijosče.’ Sąlygos po kurių mes 
dirbame yra labai malonios.

‘(Musų vedimas su mandagumu y- 
ra priežasčia musų malonumo ir 
užsiganėdinimo darbe. Mes mylime 

malonius žodžius ir suprantame 
jų vertę taip kaip ir kiti, o čia pas 
mus randasi abu. Kaipgi šis biznis 
neturės pasisekimo kuomet mes vi
si dirbame malonumo savo darbe, 
dirbdamas dėl Wilson and Compa
ny. Aš esu šeimininkas, jus žinote, 
ir kiti darluninkai jaučiasi taip pat 
kaip ir aš.’ j

Aš sakiau sau: “Tai yra malonu i 
eiti prie kasdieninės trusos su to
kia drąsa”.

Mano sekančiame laiške aš pasa
kysiu jums apie keletą atsitikimų, 
kurie davė man naują supratimą 
ką dirbtuvės gali padaryti kuomet 
os GALVA yra valdoma ŠIRDIES.

Su godone, William C. Fęeeman 
131 E. 23rd St.

Nev York City.
(Apgarsinimas).

Kiekviena dalis kūno remiasi ant jus gerumo kraujo, ir jeigu dėl kokių 
nors priežasčių jūsų kraujas susigadina, lai pasidaro atdaros duris li
goms. Kepenes ir inkstai negaudami atsakančio maisto iš kraujo, darosi 
neveiklus Ir dalys, kurios turėtų būti perdirbtos ir prašalintos, pereina 
per tam tikrus kanalus, pasilieka jus sistemos ir sugalina jūsų kraują. 
Pavyzdžiui, kad jus padarytumėte didelį pylybą ant Mississippi upes ii 
kad sulaikytumėte tą vandenį nuo tekėjimo, įsivaizdinkite kas atsitiktų 
su sausuma, kurią užlietų išsiveržimas vandens. Kada kraujas tokiame 
padėjime turėtų būti gydomas, kad pastatyti ji j normališką padėjimų.

Laxcarinas yra geriausias pagelbėtojas nes yra padirbtas iš šaknų ir 
žolių ir yra tikrai tas, kuris yra reikalingas. Netik kad išvalo krauja 
nuo nečystumų, bet padaro riebiu ir drutu ir povaliai subudavoja jūsų 
sistemą per savo lengvą veikimą. Laxcarinas sustiprina kiekvieną dalį 
kūno, priduoda stiprumą kraujui, kuris eina po visas dalis kūno nešda
mas sveikatą ir stiprumą.

Laxcarinas veikia greitai ir duoda geras pasekmes. Priduoda kraujui 
spėką išvaryti reumatizmą, katarą, šunvotes, skaudėjimus, ronas odos 
ligas, pataiso vidurių užkietėjimą, (juoda lengvą ir liuosą viduriavimą. 
Pagelbsti skilviui atlikti savo užduotis, neduoda rūgti ir atsirasti ga 
zams.

“Laxcarin varduodama Laxcarin Product Co. Dept. L.—2, Pittsburgb, 
Pa. Kaina dėžutės vienas doleris, vilnas gydymas; šešios dėžės, uenki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjuskrasą gavus pinigus casb. Money 
orders arba stempoinis. Netikri neturi bul priimami.

TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems m- 
sipažinli su įvairiomis legališkorais tei^ė- 
mis. 141 pusi.

į.............. ........................ —. . - —t------------ ■.—j

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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CHART.ES


Kovo 28 d., 1919

o ir Apielinke
DIDELIS SOCIALISTŲ 

SUSIRINKIMAS.

Katrė Richards O’Hare atsisvei
kins Chicagos draugus.

DARBO FEDERACIJA 
PAREMS KAREIVIŲ 

TARYBĄ.

Naujai susiorganizavusią ka- 
reivių^ jūreivių ir jurininkų ta-

lninis susiriskimas ir amnesti- ' Yną zaaa pareinu nimois 
jos demonstracija bus laikoma'^0 brderneijos viršisinkai.

Į prezidentas Duncan McDonald.
tainėj

minio komiteto vardu.
Katrė Richards O’Hare, nu-

šnipyslės akto ir pasmerkta pen 
kiems metams kalėjimo Jeffer-

teismui pritarė apeliuojamasis J 
teismas

........"1' ... ’■— =■ ...>i',--J7--- ..........
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NAUJIENOS, ChicagO, III
BANDO IŠIMTI I. W. W. VA 

DOVUS Iš KALĖJIMO.

Vakar prasidėjo teisminė ko
va už paliuosavimą trisdešimts

jų 1WW. narių nuteistų pernai 
vasarą teisėjo Landis teisme už 
tariamą peržengimą šnipyslės 
akto. Advokatai George F. 
Vandeveer, Otto Christansen ir

liavimo teismui, prašydami, 
kad butų paliuosuoti po kauci
jomis 35 pramoniečių organiza-

CHICAGOS FINANSINĖ 
PAGELBOS PRIEMONĖ 

PAS GOVERNORĄ.

Pūgai Jr\vel projektą, kurį va 
kar perleido žemutinis valstijos

skolos raštais ir biudžeto susta
tymas 1919 m. bus atidėtas nuo 
kovo 31 iki birželio 30 d. Da
bar projektas laukia govorno-

sijotiems nuo valdžios tarnystės 
kareiviams, jūreiviams ir juri
ninkams visoj valstijoj.

ANGLIS PIGESNĖS.

Vartotoją kompanijos virsi-
• • *• XX* Iir patvirtino angsciau-1 njnkai vakar paskelbė, kad per

kė peržiūrėti jos bylą. Ji laikis į mos pO ranka miašytos anglįs 
mieste ir užmiesčių kiemuose 

i busią pardavinėjamos daug pi
giau negu buvusioji kaina, kad

žmonėms.
Dr-gė O’Hare 

ir pradėtj savo
nėms anglims.

smo.

NUVažIAVO SU VEŽIMU 
IR ALUM.

Joscpli Daniels’ui, alaus išve- 
žiotojui, įėjus į smuklę ties Ked- 
zie av. ir Willcox g. kažkas nu
važiavo su jo vežimu ir 19 skry
nių alaus vežime.

Potjlija jiešiko dabar 
ielinkę ar neras kur.

po
ai

line proga Chicagos draugams
GRIOVIENĖ PASIŲSTA 

I BEPROTNAMI.

keturiolikos
melų dukrele, kuri 
muos keletą eilių. ,

Seymour Siedinau 
pie Ikbso nuteisimą
čiaiisiojo teismo nusprendimą

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ PAJŲ 
IŠVEŽIOTOJI.

kalbės
ir a u

a-

gai O’llare ir Siedinau bus vie 
milteliai kalbėtojai tame susi
rinkime.

įžanga 25 centai padengimui

užpuolimą ant Casc and Mar
tin kompanijos pajų išvežiotojo 

i A. \V. Watson lies 12 ir Desplai 
i nes gatvėmis. Visi buvo jau
nesni kaip 17 metų amžiaus. Jie 
užvažiavo juodu automobiliu 
skersai kelią išvežiotoji!! pajų

JiPicvienę AttiTlijij Bcthlcn; 
kuri kitados buvusi Austrijos 
karalienes Elzbietos svitoje, va
le1 ■ teisėjas Scully ir teismo po- 
sčdininkai pripažino sumišusią 
ir pasiuntė į beprotnamį, Dun- 
ninge. Ji buvo suareštuota

kų prezidentui Wilsonui.
Teisėjui paklausus, kam ji 

rašė laiškus prezidentui Wilso-

cialistų dienraščio laidos išlen- 
dimui. Tikėtai galima gauti 
apskričio raštinėj, kambarys

Jie rado pas jį tarp $50 ir $100.

vu ? įlies ir maso apgynėju.
Tolinus paklausė jos: 

kodėl tu neatsistojai, kuc

. ..PRAPUOLĖ, DANTIS......
ŠALTOJOJ.

Sulig miesto tarybos finansų 
komiteto pirnįininku, aid. R:i- 
chert priėmimas projekto ir jo 
patvirtinimas leis miestui vesti 
savo finansinius nukalus be

bą miestui, kokią matis tinka
ma.

DU VAIKINAI NUTEISTI 
KALĖJIMAN.

John Fredcricko ir Louis Ca- 
mpagna, abudu jaunesni (kaip 
20 im tų vakar tapo nuteisti tei
sėjo Kersten teisme į Pontiac 
pataisos namą nuo vienų iki 11 
m. Jie prisipažino kaltais Argo

20 d., E13 m. l asyk buvo ap
vogta daugiau,^kaip $105,200,

SUĖMĖ SAUGIŲJŲ ŠĖPŲ 
PLĖŠYTOJUS.

.. Penkiolika tūkstančių suvog-

nantas John Norton su delektv

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų, ir užsidegančiu reumatiz
mu. ' .................... _
kurie tai žino, su virš tris me
tus 
iluolės. gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokią aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaistą, kuris mane 

išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrįžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ir dargi gulėdavo ant 
falo nuo reumatizmo ir tas

J. E. Vaughn, 1 1 E. Illinois, 
tapo suareštuotas vakar anksti

Jas vėlokas,’’ ji 'iitsakč, — nes 
automobilius perėjo per manę 
ir sužeidė man koją.

šitų atsakymų posėdininkau's

kad jai vieta yra Dunninge.

kentėjau kaip vieni tų
Aš mėginau gyduolę po gy kadangi jokios kaltės nebuvo 

prieš jį, lai išaušus jį paleido. 
Bet paleistasis pasigedo savo 
dirbtinių dantų. Jis sakė, kad

Du metai Bridetvelyj kaipo 
vaistas.

Naminių santikių teismo (tu
jas Frey, patarimu nemečių

vagių lizdą pn. 20 N. (an tis gt. 
ir suėmė devynis saugiųjų šėpų 
plaišytojus, kurie tolydžio ap
dirbdavo Chicagą ir turtingus 
priemiesčius. Suimtieji yra, 
John Graliam, <35 melų, gau
jos galva; David “VVhitey” 
Thompson, Frank 'lobiu, Mrs. 
Kailio Thompson, James Wal- 
lett, 39 metu, Chas. Kartinau, 
Ilerbert Smock, Huberl Novak, 
26 melų ir Harry Prakalei, 24 
metų.

PAVOGĖ SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

pa

Aš noriu, kad kiekvienas scr 
gautis nuo bite kokios formo 
reumatizmo ligos pamėgintų šii

jus visą kamerą, dantis neatsi
rado ir Vaughn išėjo iš šalto
sios be dantų.

eką Koganą Bridewellin 2 me
lams už neužlaikymą pačios ir 
už tvirkinimą nemečių, o prie 
tam dar užmokėti bausmės

Panaktinis dabotojas Mihvau

sinskilr nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išinėgininmi. 
Kuomet jus ji smartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainą, vieną 
dolerį, betgi supraskite, aš ne
noriu jūsų p’ii’gii iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar t a ne puiku? Kam gi 
ilgiau ker.tčii, kuomet toks pozi- 

‘ ėjimas lokiu budu 
’lonuis dykai? Nca- 
Rašvkite .šiandien, 
ekson. No. 648 E. 
., S_vracu.se, N. Y. 
yra atsakomingas.

LAIMĖJO STREIKĄ.
Knppenheimero kriaučių ša

pus (piie Western ir 22 g.) dar
bininkai vakar laimėjo streiką.

kompanija buvo pavariusi vie
nija suliko prniiaiti pavarytąjį 
ną darbininką. Taigi kompa-

Jo pati gyvenanti pn. 8221

dirstelėjęs j Miko Trzebylskio 
mėsinę pn. 1503 Mihiaukec.Av., 
patėmijo, kad jis saugiosios šė
pos nemato. Jis nuėjęs sker-

lidėliokite.
Murk II. Ja 
fiiirncv Ižkit; 
Mr. Jackson

Viršutinis paliudijimas
teisingas.

ko metu ir pripažino teisę dar-

Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę, 
tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti

SOKALSKJS,

■MH0I

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali bnt prašalinta ir daugelyje atsitikimu iš- 
gydvta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aišku* pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
1 ' i i

do Koganą su Viviane Ragaine, 
17 melų mergina gyvenant pn. 
3310 S. Michigau Avė.

Mergina sakė, kad ji nežino
jusi, jog jis yra pačiuotas ir la
po paliuosuota.

tas apžiūrėjęs rado, kad vagis

sigabeno ją laukan ir jo t rok u 
nusivežė. Šėpoj buvę $50 pini-

$100.

CHICAGOS KRIAUČIAI 
BRUZDA.

PASKENDUSIS VARPAS 
SKAMBĖSIĄS.

Kada Chicagos kriaučiai pa- Praeitą pavasarį būrelis Chi-

“darbdavius,” tuoj prasidėjo 
spartus bruzdėjimas už sutru
mpinimą darbo valandų ir pa- 
didiipmą algų. Samdytojai nu 
sigando ir patįs, gera valia, da-

Kriaučiai tečiaus šituo jau ne 
bepasitenkina. Jie sparčiai spie

Workers uniją. Dabar jie rei
kalauja netik padidinimo algų, 
o kartu pijpažinimo kriaučių 
unijos. Ir samdytojai, matyda
mi kriaučiųs tvirtai susivieni
jusius, pradeda nusileisti. Pa v., 
keturios didelės firmos jau pri
pažino darbiniskų uniją. O da
bar lai padarė ir Datibe, Rosen- 
thal ponipanija: ji sutiko pri
pažinti uniją ir padidint 4avo 
darbininkams algas nuo $2:00

iš Dramatiško Batelio, Dramos 
Draugijos ir “Birutes” sumanė 
sulošti G. Ilauptmanno pasakos 
dramą, “Paskesdusį Varpą.” Jų 
sumanymą parėmė visos minė
tosios draugijos ir tuoj buvo nu 
tarta renglies prie lošimo. Bet... 
Iki šiol apie Paskendusį Varpą 
veik nieko negirdėta. Rengėjai 
tai aiškino negavimu tinkamos 
svetainės ir reikiamų dekoraci
jų. (k S. P. S. svetainė buvo
apdegus ir nepataisyta. Kitos 
tinkamos svetainės negauta, To 
dėl nutaria laukt, kol bus patai
syta C. S. P. S. svetainė. Bet 
svetainė neturi tinkamų veika
lui dekoracijų. Reikėjo gauti

Dabar visu jau turima ir Pas

balandžio 6 dieną. Lošime da
lyvauja visi seni ir gerai Chi
cagos lietuviams (žinomi lošė-

Nebetoli tas laikas, kada 
cagos kriaučiai užkariausi

rūbų siuvimo industrijąt _ -
virą L. Žilvičiulė, M. Dundulienė, J 

Buragas, J. Stasiūnas, p-les Že

gienė ir kiti. Manau, kad nė
ra reikalo tituluoti juos “ga
biausiais lošėjais,’’ kaip kad da
bar daro visos pclrinės ir po- 
vilinės “susaidės” — pasigavi
mui publikos. Kurie kartą ma
tė suminėtus čia asmens, tie ir 
patįs žino, kaip jie lošia.

Veikalo pastatymas yra ne
lengvas. Jisai reikalauja atidaus 
prisirengimo ir gerų dekoraci
jų. Bet, kaip jau minėjau, ren
gėjai tuo jau apsirūpino. Tatai 
mums lik lieka laukti balandžio' 
šeštosios. —Naujienietis.
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praleidžiama tiek daug laiko ir 
eikvojama energija.

—Progresą Gerbianti.

Aukos.

Auka Lietuvos Laisvės 
Fondini.

Vyrų choras laikė savo sųsirin 
kimų. Tarp kita išdavė ra po r

džio 1918 m., Rengimo komisi
ja? Pasirodė, kad gryno pelno 
liko $10.87. Kadangi pusė pel-

Fondui, lai ant vietos lapo nu-

kur reikia, būtent Liet. Laisvės 
Fondo iždininkui, adv. K. (in
giui. (Pinigus priėmiau, učių.

balandžio 20 <1. choras

p. Mildažio svetainėj. Choro 
lošėjai-mylėtojai vaidins naujų 
juokingą komediją, “Daina ' be

Vietos jaunuoliai, kurie my
li dainas, tegul spiečiasi į Chi-

r< peticijos įvyksta kas nedeldie- 
nį 11 vai. ryto, Mildos svet.

—J. (giedraitis.

BR1DGEPORT
Nevykęs susirinkimas.

d. Fellbvvship sve
lai nčj buvo LMPS. 9 kp. susi 
rinkimas. Pirmininkė tvarką 

Pirmiausia buvo 
perskaityta praeito susirinkimo 
nutarimai. Po perskaitymui 
viena narė davė įnešimą, būtent

eito susirinkimo tarimą — pra- 
šalinimą iš kuopos vienos nie
ku prieš ją neprasikaltusios na
rės. Bet vadinamos “kairio
sios,” matydamos, kad jų yra

visa “po senovėj.’’ Ir lai nevei
zint to fakto, kad tas anos na
rės prašalinimas nėra tiesolas*:

kia ją apkaltint ir lik sekama
me susirinkime dviejų trečda
lių balsų dauguma galima paša
lint. lai buvo nurodyta drau
gėms “kairiomsioms.” Bet kur 
tau! Balsuojant “už išmetimą'’

17. Ir to joms pilnai pakanka. 
Vadinas, musų kairiomsioms 
nieko nebereiškia: nė konstitu
cijos nė prirodymų, tik — ran-

Paskui skaityta laiškas nuo 
tūlos Prusienes. • Ji skundžiasi, 
buk esanti apšmeižia per laik-

pos susirinkime, vasario 18, vi
sai nebalsavusi už atsimetimą 
nuo 'Karybos o tik atėjusi į 9

kinlų. Patai ji reikalauja, kad 
kuopa “šitą apšmeižimą” at
šauktų.

Pirmininkė kreipėsi į susirin
kimą: kas, ar kuopa ją apšmei-

pirmininkė patėmijo, kad jei
gu kuopa jos neapšmeižė, tai ji 
neturi ką atsaukt. Vis dėlto, 
didžiuma rankų reikalavo at-

Vadinas, visas susirinkimas

diems ginčams. O svarbiausie
ji reikalai, centro‘reikalai, pa
likta “ekstra susirinkimui’’... 
lai labai apgailėtina. Kadaise 
LMPS. 9 k p. buvo apšvietus bei 
progreso žibintuvu, o dabar fra
kciniams užsivarinėjimams dėl 
menkų dalykų ir kurių-niekurių

Kliubas surengė prakalbas. 
Tarp kita jose buvo rinkta au 
kos pol. prasižengėlių, reikalui. 
Aukotojai tečlau teiksis atleisti, I 
kad dėl tūlų priežasčių iki šiol > 
nebuvo paskelkįaiųjų surašąs. 
Aukojo sekami asmens: Vitas 
$3; Jankūnas — $2; Dzūkas, Mi 
stikas, J. Baniulis, J. Masalskis, 
J. Czep, P. Trielukas, V. Kudir 
ka, Kodevič, ^uigžėMas, |Gave
nas — po $1.00; Katauskis —

Steponaitis po — 50c; Miščhi- 
kaitis B. šliužas ir Birstautas

Viso labo $40.00

ninio Fondui Komitetas.

MELROSE P ARK
Atskaita.

Darbininkų Vartotojų Ben

ninkų susirinkimą. 22 d. vasa 
rio Frank ir James svet. Susi

alininkas, A. Juncha kaip 8 vai. 
vakare. 'Poliau buvo išrinktas 
vakaro vedėjas, A. Staškus. Po 
niekurių klausimų sekė direkci
jos raportas už 1918 melus. Pa
sirodė, kad tais metais korpora
cija turėjo įplaukų $73,749.40. 
Balansas i^1917 metų $242.80. 
Viso $73,992.20. Už tavorą iš
mokėta $63,728.16. Darbinin
kams ir kitokiems reikalams’ iš
mokėta $6,541.59. J-n|>i’u ve

$1,575.00 Aisbaksį — $850.00, 
Troką $960.00. Viso išmokėta 
$73,659.05. Stako esą už $3,- 
318.92, ant kredito (knygučių) 
išduota $2,104.39. Rakandai 
krautuvės $4,624,50. Balansas 
Adui., ir Banko $418.15. Viso 
krautuvė verta $10,765.96. Sko
lininku. ir kitokios bilos neiš- 
mokėtos, atėmus nuo viršininė- 
los sumos krautuvė turi vertės 
$7,489.96. Lietuvių šėrininkų 
yra 128, rusų — 40. Viso 168. 
Viso parduota 332 Šerai po $10. 
1919 m. 1 d. sausio šėras yra ve-

Tolinus seka rinkimas trijų 
direktorių. Išrinkti: D. Rimša, 
A. Skodžis i” A. Pod.n'.ke.s. Iš
rinkta revizijos komisija: J. Da- 
mosevičia, A. Starevičia, J. Ju- 
dionok. Dividendu išmokėji-

Nu tarta išmokėti direkto
riams algas ir nutaria išmokėti 
ketvirtą procentą depozi to
riams, kurie turi įdėję pinigų, 
įnešta, kad korporacija turi įsi
gyti nuosavą namą. Tuo tikslu 
nutarta išpirkti visus likusius 
šorus. Kada tai bus padaryta, 
inkorporuoti Bendrovę ant di
desnes sumos.

'Toliau dar apsvarstyta kiti

savo akis j

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, nuksoriui ar kėliau* 
jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums 
lieku I

Jei jums akini 
Und. mes tat ju

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukinnt, užtikrintai,

* iniai nebus reikt* 
---- --- Jum* pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicage, 

Kampas 18-tos gatvės 
>-čios lubos, viri Platt’o aptleko* 

Tėmykite 1 mano Daratą 
Valandos nuo l-to* vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Or, A. R. Blumentiiai - 
c>>o

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.Mcn vyrt < ->(į a m 
pagerintą Oph-

a
- kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki y vat 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, i 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 *t ?

Telephone Yards 4317 
Bonlevard 6487. Av

7

DR. G. M.GLASER
> Praktikuoja 27 metai 

t- Gyvenimas ir Ofisas 
f i 41 8. Morgan 9t., kerti 

j Chicago, 1U.
SPECIALISTAS 

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Linu 
OFISO VALANDOS

Nuo 9 -10 ryto, nuo 12—2 
pietų ir nuo G—8 vakare, Ne 

dčliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Y*rd?i

M.

po

5032 {

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki ti vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ KURIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 IStb 
St. netoli Fiak 8t.

VALANDOS: Nuo iC- 12 pietų, fe 
6—8 vakarais. Telephcre C&nal 21 :e) 
GYVENIMAS: 8412 S: Hmated Street

VALANDOS; &—9 lyte, tiktai

s

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 ihi 11 
ifi ryto ir nuo 7 iki B vai. vak. 
3325 So. Halsted Si.. Chieago.

IS5 8. AahUad Cbk»rt
SI44

„ DR. A. A. ROTH
RUSAR GYDYTOJAS Ir CHIUIIRGAA

8>«elal)Bt** Mot«rliką, vyri4ka.

P. Valuckas.

PARMOSI!

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj Ketverge ir Subatoj

Pirmas FIorABp.r>e. Balkonas 10c
• Prie šių lonnų priskaitonia ir 

1c ir 2c kariškos mokėsijs
4 tJTDELT AKTAI KASDIEN
HALSTED ir a2-ra GATVES

PABSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Fanuos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
Jauskite per laišką, įdedant mar
lę už 3 centus.

’I'ONY ZABELA,
‘. O. Box 1, Lake Co. Pcacock, Mieli.

Ofltut: M*t4 3. H*I*U4 8L, Cbiezgi Tel«»k<Mae Dr»e«r HM
VALANDOS: 11-11 ryte; A--4 ^99^

T-H. TąlraiA NmjUtoa.U UJ- 1* ak**-

Nuo 6 iki 11 rrtn. Ir 7 Iki

Ulphljoj. PaMekmin* 
ftl patarnauja prie 
(imdymo. Duoda rodą 
dsokios* ligone moU- 
lm» Ir merginom*. 
1112 So. Ilalated Str. 

(*»t antrą labi)

Tel. Y»rd* 3654. AKUšERKA

VI » Unvlill
Gydytoj**, Chirurgą*, Akefori*

So. Hatated SU Chlcago. 
Kalk* lietuviškai, lai vi Akai ir 

rusiškai
Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va
kare. Tel Caaal 4367.

Akušeri jo* Ko- 
: ilgai pr*ktik*-l 

Penn»ylv»nlijo* 
ir Phila-į 
Paaekmin- '

S_vracu.se


NAUJIENOS, Chicago, UI Kovo 28 d., 1919
yrj U- —*—■' 1 ± ■"■ J -■■

__ Pranešimai
Suimtoje, Kovo 29, 8 vai. va

kare, “Birute” rengia draugiškų 
“vakarėlį “Birutės“ svetainėj. 
Visi “Birulės“ rėmėjai bei drau
gai ir kariu visi norintįs sma
giai praleisti laikų, malonėsit 
atsilankyti. Birutė.

Cicero. — LSS. 138 kp. ren
gia dideles prakalbas nedėlioj, 
kovo 30, J. Grigulaiėio svetainėj 
3837 W. 1 llh SI. Pradžia ly
giai (» vai. vakare. Kalbės J. 
.Jukelis, d. E. C.arlson ir kiti so
cialistų kandidatai į (’.ieero mie
stelio valdininkus. Visi kvieėia- 
ciaiui atsilajikyti. įžanga dykai.

—Valdyba.

LSS. 4 kp. rengia svarbias 
rinkimų kampanijos prakalbas 
panedėlyj, kovo 31, Mildos sve
tainėj. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės l)r. A. Montvidas ir 
kiti. Bridgeportiečiai 'kviečia 
mi alsilankvti - kuoskaitlin-* e I
ginusia. Inžanga dykai.

—Renginio komitetas. ■

LSJL. 1-nios kp. .rengiamo 
veikalo “Paskutinė Banga“ re
peticija bus nedėlioj, kovo 30, 
Aušros svetainėj 3001 So. Hals- 
ted St. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų. Lošėjai ir lošėjos kviečiami 
ateit paskirtu laiku. Komitetas.

I SS. VIII raj. propagandos 
mokyklos lekcija nedėlioj, kovo 
30. Aušros svet. Pradžia lygiai 
9 vpl. ryto. Visi kviečiami atsi
lankyt. Komisija.

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. ben
dras lavinimus susirinkimas j- 
vyks nedėlioj, kovo 30, Aušros 
svet. 3001 So. Halsted St. Pra
džia kaip 10:30 vai. ryto.

Komisija.

Liet. Socialistų Apš. Kliubo
lavinimosi susirinkimas įvyks 
nedėlioję, kovo 3(1, Stanford Pk. 
svetainėj (Play Boom’e), prie 
1 I pi. ir Luinu Avė. Visi nariai 
krečiami V it.'Slankyti kaSp 10 
vai. ryto. Bus diskusijos tema 
“Fra k iijos Lielu Jių Socialistų 
Sąjungoj.“ .. Komisija.* Į 

------  I 
LSS. 231 kp. susirinkimas į- 

vvks nedėlioj, kovo 30 Settle-
meni svet. 1030 (iross Avė. Pra
džia 10:30 vai. ryto. Draugai, 
malonėkite šj švki atsilankvti 
visi, nes turėsime rinki delega
tus į ateinančių LSS. VIII rajo
no konferencijų.

Sekr,_A. Audickas.

Cicero. — Pelei EXTRA svarbaus 
daly ko via .šaukiamas I iuos'bfs 

Namo Bendrovės Fxtra visuotinas 
dalininkų susirinkimas nedėlioję, 

kovo .31) d.. lygiai kaip ttl vai. lyto, 
.1. NelTo svetainėje, 1500 So. 491h 
Avė. Visi dalininkai iki vienam bū
tinai privalote būti nes reikalas y- 
ra visų ir visiems reikia apie jį drau
giškai pasitarti:

Kviečia Direktoriai.

Draugystės Dr-ro Vinco Kudirkos 
mėiiv inis susirinkimas įvy ks su- 

Paloje, kovo 2.i dunų, kaip 7:30 vai 
vakare M Meldažio svetainėje 2242 
\V. 23rd PI. Nariai visi draugijos, 
malonėkite susirinkti nes yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

Pas! M Churho

Cicero. — LSS. 138 ko. E\TBA 
ir mėnesinis susirinkimas įvyks su
imtoj, kovo 29 d., 7:30 vai. \ak., J 
Grigalaičio svet., -1837 \V. I4tb St. 
Yra labai daug neatidėtinu reikalų. 
Todėl visi nariai bukite laiku.

Org. P. Daubaras.

West Pnllman. III. — Dideles pra- 
ka'bas rengia I SS. 235 kuopa pėt- 
nyčioje, kovo 28 d.. Lietuvių sve
tinėje. 1 1946 So. Halsted SI., Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai ir 
draugės, esate kviečiami atsilanky
ti j šias prakalbas. —Komitetas.

Hi’rvey. III. — LSS. 228 ko. r*»n- 
t’ia dideli teatrų ir koncertą ne Im
lioj. kovo 30 d., kaip 3 vai. po pie
tų, Gcruckio svcl. 15639 S. H d '-d 
si., IIarvov-Phoeni\. Draugai ir dra
ugės, nepamirškite atsilankvti.

—Rengėjai.

Nnrth S'dėi L'e^uvių Draugijų 
Sąryšio delegatų 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. 1’. Kaziui is,

Jungtinės Tarybos SLSDA. 1-mo 
Apskričio chorų delegatai ir valdy
bos chorų bei patirs Susivienijimo 
pribukti • susirinkimu subnloi, kovo 
29 d., Meldažio svet.,’ 2212 \V. 23rd 
Piure. —Sek r. “b'. Mazola.

REIKIA DARBININKU

PPD. unija rengia svarbias pra
kalbas pėlnyčioj, kovo 28. Melda/io 
svet. Pradžia 7:30 v. vakare. Visi 
kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

Kenaing*on. — Dr-stė LDK. Ge
dimino laikys savo susirinkimą 
pėlnyčios vakare, kovo 28. F. Shed- 
villos salėj, 311 Kensington avė. Su
sirinkimas pripuola čverlinis, (hriig 
bėgančių dalykų reikės aptari i, na
riai susirinkite visi. —-A. N.

Paskendusio Varpo generalė re
peticija Įvyks pėlnyčioj, kovo 28. 

svet. Visi lošėjai kvirč’nmi 
susirinkti lygiai kaip 8 vai. vaka
re. —Komisija.

Cicero. — LMPS. 13 kn rengia 
varbias prelekcijas kovo 28 d., .1. 

Gri'.’u'aičio svei, 1837 \V I llh SI, 
Pra lž’a 7:30 vai vakare. Prelegentu 
bus Dr. A Montvidas, Prclekcija bus 
specialiai tik moterims ir mergi
noms . Moteris ir merginos atsilan
kyki! kuoskaitlingiausia. Komitetas

LDI D Pirmo Apskričio kuo'iŲ 
sekretoriai, malonėsite priduoti sa

vo adresus Apskričio sekretoriui 
kai') galima greičiau. Yra svarbių 
reikalu — kelios’ balsavimo blankus, 
Pirmojo Apskričio konstitucijos pri
ėmimas ir lt. Kuopų sekretoriai Ir 
sikreipia sekamu adresu:

J. Gasiunas, .
3217 So. Emerald Avė. Chicago

PA.I IEŠKAU savo vyro Povilo 
Masilionio. Paeina iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Viešintų para))., 

Paščių kaimo. Prasišalino kovo 12. 
raukdamas mane varge be pini 

gų. lis yra juodbruvis, 5 pėdų ir 5 
•o1’’! augščio, 25 melu, moka bar- 

i bėrio darbų. Kas pntėmysite pra- 
i neškite, busiu dėkinga, .lis pats lai 
I atsišaukia kuogreičiausiai. Paskiau 
bus vėlu, nebus pasiteisinimo.

M \KIJONA M \SILIONIENĖ 
2907 Emerald Avė., Chicago, III.

PA.I I EŠK Al' Prano Kniukštos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kulių )ar. 
Šhnolių sodos, girdėjau buk gyvenas 
Kcnsinulone arba Chicagoie. .lis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adreso.

LEONAS METRIKIS,
3737 Care y SI., Indiana Harbor, Ind.

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

Teklė Bogusz,
Argo, III., P. O. Box 22(i.

PA.IIEŠKAU Jim’o Kiauleikos. 3 
melai atgal gyveno \Vabeno. \Vis 
.lis pats arba kas žino malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

\V. MATUŠEVIČIA 
3358 So. Halsted Si. Chicago, 'II

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATIDUODAMA rendon kambaris 

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

ATIDUODU randon labai paran
ku kambarį dėl pavienio vaikino su 
valgiu arba be valgio. Atsišauki
te 22’19 \V. 23rd PI., pirmos lubos

ĮIEŠKO darbo
PA.II L’šKAU darbo kaipo barbe- 

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

F. B.,
901 W. Ilth PI., Chicago, III.

ATSAKANTIS BUČERIS ir kilba- 
su dirbėjas įieško darbo. Kam y rų, 
reikalingas, prašom atsišaukti.

S. S.
1436 So. 48th Ct. Cicero. III.

PAJIEŠKAI darbo ant fanuos.
I Suprantu m (|;p’i)-». K*»ni reikalin- 

a — meldžiu atsišaukti.
John Niekis,

2013 So. Halšted st. Chicago

PA.I I F.ŠK A t' darbo saliune ka:no> 
barlmdei is. esmu patyręs tame d ir- 
be. Kam reikalingas toksai žmogus, 
malonėsite atsišaukti sekančiu ad
resu :

STANLEY B Al.TE R
Iltį E. 50th PI. Chic.ago, III.

Phone Drexel 3370

REIKIA DARBININKŲ Į
RIDIKAI.INGA šeimyninkė prie 

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

OBEMUS CHEMICAL 
LABOBATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago, III.

PADIDINK 4LGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku- 

| rie yra apsinažinę su žmonėmis ir 
' tyri daug pažįstamų, visi ga’ės pa- 
, dvigubini savo alga nuperi raukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų ras 
I IBFRTY I.AND A INVEST. CO.

I 3301 So. Halsted SI., Chicago, III.
i

REIKIA dvieju patyrusių pardavė ' 
ių merginų prie mastavų tavorų. 
Gera mokestis Ir nnstovus darbas. 
Beikal'ngas raliudilimas. I

BACII DEPARTMENT STORE I 
3641 So. Halsted St., Chicago.

i
REIKALINGAS antrarankis duon

kepis. Atsišaukite tuojaus:
1027 —• 8th St. VVaukegan, III,

| kolų supa darbininku: 
Kišenių dirbėjų 

Pamušalų dirbėjų 
Pamušalų prosy tojų 
Rankovių iš,si u vėjų 
Tapė apsiuvčjų

Kalnierių dirbėjų
Edžių prosyiojų

Siūlių prosyiojų 
Kenpių slrigaVolojų 
.šeiperių
Nu vai y tojų
Antrų slrigavotojų 
Pečių ir šripų prosyiojų 
Ikišclmonų.

| kelnių šapas darbininkų:

Viršų prosyiojų ant Hofmano 
mašinos z

Siūlių prosyiojų
Egzaminuotoji).

f
| bruslotų šapą darbininkų:

Trimerių

Kišenių dirbėjų.
Moterų

J kotu šapą:
Kišenių dirbėjų
Kraštų apkarpytoji) rankomis 
Pečių slriguotoji)
Rankovių darytojų rankom ir 

mašina
Rankovių išsiuvėjų
Skylučių siuvėjų 
Finišerkų
Striuių traukėjų
Guzikų siuvėjų 
Edžių stičiuotojų 
Pažasčių slriguotojų 
Kalnierių dirbėjų 
Pamušalų dirbėjų 
Apatinio kalnierių susiuvėji.i ir 

išstičinotoju
Analinių ka'nicrių striguolojų 
Kenpių dirbėjų.

tiių
Susiuvėji)

šapas:
ir užbaigėjų.

L bruslotų šapas:

Kišenių dirbėjų
Sličerku 
l’žbaigėjų

Geriausios darbo sąlygos. Augš- 
čii.ii.s'a mokestis. Daug viršlaiki- 
ii'o darbo su nusanlro U7.moke.,ėio. 
Atsišaukite dėl augščiaus pamiiiė- 
•ii darbu turi Ii? žmonės, kurie 
no. i padaryti gerus pinigus ir dir
bti tykioj vietoj atdaroj šapo'j, kur 
nėra jokių nesmagumų.

THE ROYAL TAILORS
731 So. Wells St-, Chicago, III.

REIKALINGAS vyras, kuris mėg 
sla ūkės darbą GERA mokestis, pa 
stovus darbas.

S. A. Skirmont, 
Meal Markei, Batavia, III

3EIKIA siuvėjų prie elektrom va

romų mašinų.

Valandos nuo 8 rvlo iki 1:31) po 

pietų.

Subatoj iki I vai. po pietų.

Perdirbimai prie moterų drapa

nų. Pastovus larbai. Geriausia 

mokestis mieste. Atsišaukite tuo 

jaus.

Martha Lane Adams Co., 
Ii) lt) \Vesl 35 st. Chicago, III.

R’-'tKALAUJU Ageiuu Chisago ir 
po kilus miestus. Naujas išmislas, 
kiekviena ypala gali būti užintere- 
'"ota proga lengvai padarvti $50 
do’erhi iki $101) į savaite ir būti 
i'ač'am savo bosu. Ynatiškas atsi
lankymas arba per laišką jums su 
Mis džiauvsma. kur tuojaus gali 
l'kli savo b!z'Mo be senio Įnešimo 
pinigą, ir "rudėti veikli timjmis. Vi- 
«■» <avo laika, arba liuosii laiku ga
lima lą nuveik'i. Išmokinama dv- 
kai, k»ir:e nesupras. Adresuoki!: 

Nation’I 1nvce4»"ent Co.,
Room 1328

220 So. State st., Chicago. III.

REIKIA patyrusio lietuviško nar 
davėjo pastovi vieta, gera užmo 
kestis. Romu 1205

123 W. Madison St, 
Tel. Randolph 1316 

Democracy Photoplay Co

REIKIA DARBININKU
lil'IKIA MOTERĮ) prie tvarkymo 

švarių skudurų. Pastovus darbas 
visą apskritą melą. ^12 {savaitę.

OLSON Bl’G CO.,
1508 \V. Monroe SI.. Chicago.

PA.IIEŠKAI' barberio su patyri
mu ne mažiau kaip melų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

.1. BBOS,
1110 S. Main si., Roikfonl, III.

I’rl KALINGAS /.įmigus ant ūkės 
katras yra patyręs tame darbe. 
Malonėkite atsišaukti greitu taiku 
.šiuo adresu

\V. Yanuhvlči.i
1130 S. (urnai si. Chicago

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie )ių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
mu Michigan. Dykai namas remtai, 

Į dykai kelionė su perki auslvmu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip lik 
mes esame m isirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimaly kitę su musų agen- 

| tais Ch'rago,i° šiose vielose.
‘ : s Al. VVehcr’s t ame, 612 Orchardd 
Si, bite dieną nuo 8 ryto >ki 9 vak. 
Pas .!. M l.opez 1721 \V llarrison 
SI., bile dieną nuo š ry to »ki 9 vak. 
tiltas. Kassay’s ofise, 9328 Cotlage 
Grovc Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andreyv Mikek, 1111 \V 
181h SI., b'le dieną nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pek’“!e S'ms ofise, 1957 

i \V. Grand Avė, Nedėliomls nuo 9 
iki II rvlo,

MICIIK’.AN SLGAB Co.
Sapiiuiv, Mieli

REIKALINGA moteris arba mer 
gina <lel šori avinio plunksnų. Gera 
mokėsi is, pastovus darbas alsi 
šaukit greitai:
1833 So Halsted Si.. Chicago, III

PARDAVIMUI

PERKI' visokius inslrmnenlus 
naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramafontis, kon
certinas, armonikas, Iriubas, hara- 
banus, cimbolus, skripkas bescd'as, 
kas tinitc prisiųskite laišką aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADI’I.E LUKAM
2’25 S1-. Dearborn St., Chicago.

PARDAVIMl’l grosernė ir bučer- 
nė arti Cran’o Kompanijos ilirbtu- 
vių. Gera biznio viela. Namas par
duodama taipgi
38l.> So. Kedzie Avė, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PABMįll'ODA Trokas % tono 

‘šFord” 8'^iėų buvo vartotas
PARSIDUODA Seifas, Barai ir 

Skčlos dvejoji ką pačios surokuo- 
jn------ . Parsiduoda už prieinamą kai
ną.

3808 So Uilnion Avenue
1-mns lubns iš iįžnakatin. 

————.............. ... 1 ■"-  

STOCK^l-^aičROS.
PARSIDUODA 300 Šerų Burk 

Bun Oil and Refining Co. gerai vi
siems žinoma kompanija, moka ge
rą nuošimtį už inveshtus jiinigus. 
Savininkas ytlu sergantis, reikia la
bai pinigų. Dėlto kaina Šerų po 

$1.25 už už šėrą. Norintįs pirkti at
sišaukite:

Mrs. A. K. KUNGIS, 
3305 So Halsted St.. Chicago, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubullų springsu Phonogra- 
f'as, grujina 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, daveuport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. Įiarduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai. Parduosiu skyrium arba vi
sus. Priežastis pardavimo — nupir
kau farmą su rakandais. Kam butų 
reikalingi, malonėkite atsišaukti 
nuo 7 ryto iki 3 po piet. ne vėliaus. 
1910 So. Unios Avė., Chicago, 1-mas 
aug.šlas, iš užpakalio.

"" RANDAI

GARY, IND. 2 sankrovos ant ren- 
dos. Viena kampinė sankrova, tin
kama ImČerniai ar groserniai, arba 
panaš'ai kitokiam bizniui .

Antra sankrova rendavoiama tik
tai barberini, Jiui'i y ra ąpačioie pir
ties jau nuo seno laiko. Norinti 
nradčli biznį atsišaukite į savinin
ką: L

ERANK JONAITIS, 
1101 Madison SI., Gary, Inl.

_____ NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 aukštu mūrinis 

namas 4 f'a'u po 4 kambarius kiek
vienas. Taipgi 2 kambariai beis- 
mente. Visuose toilėtai ir gesas. Na
mas gerai pataisy tas. Savininkas pri
verstas parduoti. \Vallacc arti 30 
likta’ *5.600.00.

IGNATIUS CHAP and CO„ 
31 and \Vallace Sts.

Vienintėliai agentai.

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba mainau ant farmos Wisconsin 
valstijoje. Namai nauji lik keturi 
melai kaip statvti, rendos neša -72 
į mėnesi. Daugiau žinių kreipkitės 
prie savininko:

M DAVIS 
2942 W. 391 h St, Chicago, III

SAVININKUI GERA PROGA
Parsiduoda mukus nup’inis na

melis po 1 kamb,”,i'is ir dailus tvir
tas užpakaly je Visi intaisymai, Na
mas geroj apietinkėj ant 32nd ir 
J'merald Avė, Gali rendavnt. gausi 
-381 j metus. Kaina -2,700 jinokėji- 
mas kain (*ali. Afsišaukt'c.

JOSEPH STBIVINSKAS 
3256 VVallare St, Tel Drover 4525

NAMAI-žEMe

Apsttugokil suvo sulaitpiiiliis 
.pinigus,

( Doleris sulauplntas yra doleris 
uždirbtas. Nepaisant to, ką Jus
uždirbate, bet ką Jus sulaupinal 
tas rokuojasi. Daug apmokami vv-

I rai lankiai numiršta birdnais kolei 
| daug biednų darbininkų, pagal sy- 
slemališką sulaupinimą, palieka sa

i vo šeimy nas gerai aprūpintas.
1 liulėkile savo pinigus kur jie ne
gali pabėgti. Farmos vis kas kart 
buvo keliamos augšty n j prekę, ku-

■ rių vertė dabartiniuose laikuose dar 
! kelis kartus pasidaugins, nes pas
kiau paprastas darbininkas negalės

I pajiegti nusipirkti sau geros žemės. 
! Jau ir dabar nekuriose valstijose 
' negali prieiti per augštumų kainų 
už žemė. Tenai dar y ra keletas ge
rų, pigiu žemės inveslmentų Wis- 
consine. 'Penai Jus laukia pulki 
proga pavirsti j savininką turlin- 
giaushis žemės \Visconsine. Su mu
sų pagelba jus gldile padaryti, kad 
Jums gerą pelną atneštų metas nuo 
meto.

Jeigu Jus išbusite dešimts melų 
prie savo dabartinio darbo, neda
rant jokio aprūpinimo dėl ateities, 
ar jus busite geresniam padėjime 
negu jus dabar esate? Ar taip ga
lėtumėte likti neprigulmingu jei^u 
ųs numirlumėte? Kokaine padėji
me pasiliktų jūsų šeimyna? Nieko 
nelaukiant, išsirinkite sau gerą plo 
lą žemės, o lapsite neprigulmingu 
bedarbėms, slreikoms. išmetimu iš 
darbo, mažų algų, augšto maisto 
prekių ir nuo dosnaus, nesveiko 
miesto oro ir visų kilu blogumų.

Mes parduosime jum 411 akrų že
mės su $100 Įinokėjiinu, 80 akrų 
žemės su $200 jmokčjimii, o liku- 

Į sius ant lengvų išmokėjimų. Ant 
minėtos žemės jus galėsite pagamin 
ti didelius* užderėjimus. rugiu, kvir 
čių, bulvių, avižų, dobilų, vaisių ir 
visokių daržovių.

Pagal jūsų gerą apsiruokavimą, 
jus galite pasiimti savo šeimyną is 
surukusio miesto, arba iš pavojin- 

i gų mainų j šitą puikią šalį, į lie- 
I tuvių koloniją, kur daug lietuvių 
jau pirko ir tuksiančiai dar pirks 
sau geras farmas, kur oras visados 
tyras, prie gražių ežerų, prie gerų 
kelių, gerų markely, arti miesto, 
mokyklų bažnyčių ir kilų paran- 
kumų, kur tamsta ir tamstos šei
myna galėsite gražiai ir linksmai 
gyventi, ir kur jūsų ateitis bus ant 
visados užtikrinta.

Nieko nelaukdamas prisiųsk sa
vo vardą ir dresą, ao mes jums pri
siusime knygelę su mapa, ir paveik
slais apie lietuvių kolioniją, kurią 
lietuvių gendrovė susidedanti iš tū
kstančio narių užlėjo luom liksiu, 
kad pagelbėti lietuvius apgyvenlin- 
ti ant farmų ur duoti jiems reikalin 
gą pagelbą.
LIBERTY LANI) & INVEST. Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PINIGAI. DARBAN.
Dabar geriausias laikas pirkti 

nuosavybes, nes jų kainos irupame 
liiikc pasididins. Paliauk mokėjęs 
rendą kitam, nes pats gali būti sa
vininku ir imti remias iš kilų, ir ne 
jusi kai)) greitai išmokėsi namą. Ne. 
tas žmogus yra gudras, kuris daug 
uždirba ir išleidžia pinigus, bet tas 
gudras, kurio pinigas uždirba pini
gus. Nelauk pakol turėsi daug pini
gų, nes tos dienos gal4 nesulauksi. 
I*i atlėk taip kaip kili pradėjo, ir nė
jusi kaip greitai prsi gyvensi. Su 

$25.00 pirk lotą, su $100.1)0 pirk na
mą arba farmą, o netrukus jūsų ver
tė pasidaugins kelis kartus.

PEB PASKUTINIUS DU MĖNE
SIUS PER MUSU OFISĄ PIRKO 
48 PROPERTES LIETUVIAI, 1’0- 
DėL NORĖDAMI IŠSIRINKTI SAU 

TINKAMA NUOSAVYBE NIEKO 
NELAUKDAMAS ATVAŽIUOKITE 

I MUSU OFISĄ IK IŠSIRINKITE 
PAGAL SAVO NORA. PAMATYK 

SEKANČIAS NUOSAVYBES TUO
JAUS::

PARSIDUODA puiki šluba Brigh- 
lon Park, 6 kamb., su maudyne, ,;a; 
zu ir kitais gerais įtaisymais, taipgi 
ir bcismente galima turėti 6 kam
barių pragy venimą. Verta $2500, par 
siruora už $1700

PABSIDUODA 2 pagyvenimų naš 
mas, visa apačia mūri, o viršus me
džio, su gazti ii' toilėtais ir gerais 
btaisvmais viduryje. Rendos neša 

210.00 ’ melus, kaina lik 2000, 
Taipgi jeigu kas norės lotą priimsi
me už pirmą įmokėjimą, o kitus iš 
remiu.

PARSIDUODA puikus mūrinis na 
mas, 5 ir kambarių, su dideliais 
porcinis už $4200.

PARSIDUODA akmenų frontu mu 
rinis namas, 5 familijų, po t ir 5 
kambarius fialai. Rendos neša $720 
į melus. Kaina $6000

PARSIDUODA visai naujas I pa
gyvenimu muro namas su naujau
siais įtaisymais, po 6 kambarius fle- 
tai. Lotas per 30X125 pėdų, Kaštavo 
pabūdavo! apie -$11000, Bus parduo
tas už $9800,

Visi viršminčti namai bus parduo
ti ant lengvų išmokėjimų, Apart tų 
dar turime keletą gerų bargenų. to
dėl meldžiame atvažiuoti ir pamaty 
t i visus, 
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III

VERTAS $1500, UŽ $900
PARSIDUODA puikus gampas 110 

X130 pėdų. Tai yra 4 lotai laaai 
gražioj vieloj, lietuvių auielinkėje 
visi I lotai parsiduos už $900, anLiš- 

mokčjimo. Meldžiame nepraleisti 
šitos progos, ir pamatyti lą kampą, 
LIBERTY LANI) A INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted SI., Chicago, III

FARM A VERTA $4000.
UŽ $3000.00

Kas pirks tuojaus gaus už*$3000 — 
. 80 akrų formą, su nauja šluba ir ge- 
Į ra bnrne. ant cementinio fundamen

to. žemė juodsemis su moliu, ant 
kurios viskas auga, randasi tik 2 
mylios nuo miestelio »r geležinke
lio stoties, ant gero kelio ir ant la
bai gražios leikos kranto. Klauski
te ohitesnin rpąiskinimu nas

i LIBERTY LAND A INVESTMI’N'E 
1 COMPANY

3301 So. Halsted St., Chicago, III

NAMAI-žEMe
PABSIDUODA šluba ir lotas ant 

, 2 pagyveninių. Savininkas gy vena 
ant antrų lubų. Parduodu už $3,500. 
Kreipkitės šiuo adresu Peter Rucies 
6625 So. Morgan SI. Tel. Engelvvood 

, 1175.

Pardavimui 4225, 4227 ir 4228 So.
Artesian Avenue, naujas, I ir 4 

kambarių Halai, $3,000 apie -250 
eash likusius kąip remta.

McDONNELL
2630 W. 38111 St., Chicago

Atdara 9 iki 9 kasdieną ir nedėliom

PARDAVIMUI prie 49-los ir 
Princeton Avenue. Casb arba len
gvais iišinokėjimais, du šešių kam
barių Halai. Ramios $57.00 į mė 
nosį, Visi įtaisymai ir lexai išmo
kėti. Turi parduoti tuojaus. 2 lo
tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. $3,400 
Pamat v kit

McDONNELL 
2630 W 38lh. St Chieogo

1 Atdara Nedaliomis

PARDAVIMUI namas ir du lo
tu, labai pigini. Turiu parduoti j 
dvi savaiti laiko. Atsišaukite šiuo 
antrašu:

P.R.
1119 So. Maplevvood Avė. 2ros lubos

PARSIDUODA 12 lolų 50X150 ir 
medinis namas <7 ruimų. Lotai ran
dasi Breslville, III, galima laikyti 
karvę, arklį, vištų ii’ kilų gyvulių 
Del platesnių žinių kreipkitės:

.1 PALIONIS, 
3253 So Halsted SI, Chicago

PARSIDUODA 2 akrų geriausios 
žemės arti Chicagos, tiktai 10c kaš- 

| tuoja atvažiuoti Į vidurmiestį. Gali
ma mieste dirbti ir tenai gyventi. Že 

Į mė ariama— juodžemis ir molis. 
, Galima auginti visokias daržoves. 
Aplinkui visur apgyventa, prie pat 
bulvaro ant kampo ir arti kitas 

miestukas 25 minulės piek.štiem nu
eiti, ir lame miestuke yra daug fa
brikų, gali tenai dirbti arba į Clii- 
raga važiuoti. Atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisą, pažymėdami \’o I 
1739 So. Halsted St Chicago

BARGENAS: Parduodu savo pui
kią farmą 200 akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus budinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gelžki lio stotis ant kampo 
farmos, 8 my’ios nuo didelio mies
to i< vieno šono ir 10 mylių nuo ki
lo didelio miesto. Speciališkai iš
dirbta dėl R( GtV. AVIŽŲ. BUI.BIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus los mano far
mos.

S. Sokalskis, 
3343 S. Lowe Avė., Chicago, III.

Tel. Boulevard 10011.

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIAS BARGENAS 

PARSIDUODA 80 akru fauna už 
$2 500. Namas su trim dideliais ul
iniais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 21 obelimis, 
2 vyšnios, 4 slyvos. 4 vy nogradai ir 
visokių uogų medžiu. 50 akrų iš
dirbta žeme ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos.. 2 mylios nuo Nechidos 
miesto, kur i andasi 5000 gyventojų 
ir yra Wisconsin River netoli nuo 
muši) miesto. Žemė lygi, nėra kal
nu ir juodžemis. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo: nėra 
kam dirbti. Vaikai nenori dirbti 
ant farmos, tėvai seni ir negali di
rbti. Kas norite bąrgeno pašau
kite per telefoną arba y))ališkai at
važiuokite šiuo adresu:

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

Tel. Pullman 759

PARDAV4MUI pigiai 2-jų augšlų 
medinis namas ir lotas.
3623 Pameti avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas. Atsišaukite tuojaus:
3318 So. lipyne Avė., Chicago.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michi

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kolonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmčn iš Anglikų jų ge
ras Formas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksmu gyventi ant gražių geri) 
ūkiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius ]<ožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Kataloga ir 
žemlapj Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

ANT pardavimo 6 ruimu mūrinis 
namas ir lotas garu šildomas. Rn 
dasi didelė pašiūrė Parsihioda ta 
bai pigiai. Atsišaukite greitai 
3626 Wallace Street, Ccihago

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konkaklorius. Dengiu vi 
sokitis popierinius stogus ir taisau 
s(*nus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

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

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Sheet Melai Works
2106 W, 241 h St Tel Canal 4802

NAMALžEMe
PARDAVIMUI 10 akrų farma. 

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

JONAS srocKU.s
Goodman, \Visconsin.

BARGENAS. Medinis 2 fialų U- 
nion Avė. arti 31-mos gatvės. Kaina 
liktai $2.200.

BARGENAS. Plytų namelis 3125 
\Vallace Si., 6 kambarių, maudynė, 
elektros šviesa. Kaina $2,600. Reikia 
įmokėti liktai $600 cash.

Plytų 2 fialų 3238 Parnell Avė., 
5X6 kambariai, maudynė, toiletas ir 
gesas. Kaina tildai $3,400. Dalį cash.

Tuščias lotas 3326 Emerald Avė.
Mainysiu. Pamatvkile.

M r. FEENEY,
603 West 31 st St.. Chicago.

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, apačioj storas su pagyveni
mu. ant viršaus po 5 ruimus fialas. 
Rendos neša $33.00 j mėnesį kaina 
19 šimtu. Namas randami netoli .šv 
Jurgio bažnyčios, tas namas Imi 
Imt parduotas ’ trumpą laiką. At
sišaukite uas:

C SUROMSK1, 
3346 So Halsted SI., Chicago

IŠ PRIEŽASTIES užėmimo far
mos esu privers'as parduoti savo 
pelninga liotvlio biznį, kuris ran
dasi )?ariame vidurmiestyj ir tarp 
didžiausių stočių (dypų). ir kur 
uždirbau dautf pini'»u; Os hote'is 
visada stovi pilnas ir dėl stokos 
ruimų esame priversti daug pake
leivių žmonių atleisti arba gutdv- 
ti kelis j ruimą, šis mažas* iholelis 
visada neša gryno pelno ihrk$250 
lig .$300 Į mėnesi, ir dabar gnli\nu- 
pirkti už 1 100 dol.; $500 reikia įne
šti, o likusius iš pelno alsilvginsi. 
Norėdami šios pelningos biznies, 
kreipkitės yjiatiškai arba laišku.

Avery Jlolcl,
534 So. State SI., Chicago

PARDAVIMUI 3 kambarių medi
nis namas ant 112-los, netoli nuo 
Šv. Kazimiero Kapinių, kampinis lo 
tas su troba netoli nuo 111-los Stril- 
karių. Labai gera vieta dėl vasaros. 
Visada yra parendavola. -6,:l0 ren
dos j mėnesį. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:

CHAS.POCIUS
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau, ūkę Wisconsine, ir aš esu laitai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Lnngdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA.i Labai lengvos sąlygos 
ant ul/ių, arklių, karvių ir tl. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforcle arba arti 
jo atsišaukite j mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, III.

MOKYKLOS
DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V., AaglCos, 
Lietuvos ir abelnų istoriias, geografiją, rašyt; 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Migli 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- į 
kitę liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School '
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. J

f VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Designin* 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai' 
Musų sistema ir ynatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų nite- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinb
118 N La Šalie gal., prieš C.ity Hali 

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.


