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I'nie iranslutioi) filed with the post mastei’ nt Chicago. III., Mar. 2!), 1919 Į i'me translation filed with ihe post
as retpiired b\ Ihr act of Oct. 6. 1917 / master atChicago, III., Mar. 29, 1919

•s requirr<l l»v Ihe net of Oct. (>. 1917

GELŽKELIŲ DARBININKŲ
STREIKAS AUTRIJOJ.Halai veržiasi Vengrijon

Rumunija prieš Vengriją
Černogorai kaltina serbus

Geležinkeliečių
žydų

streikas Austrijoj. 20,000 • 
žuvo Ukrainoje

ITALIJOS KAREIVIAI VER
ŽIASI VENGRIJON.

Užėmė miestą Raab.

LONDONAS, kovo 28. — Cen 
Irai Nevvs žinia iš Vienuos pra
neša, kad italu kareiviai įėjo j* 
Raab miestą. apie 50 myliu į 
pietryčius nuo Pressburg.

Jau 7.000 italu yra Pressbur- 
ge.

Vengrijos valdžios bevieliais 
pranešimas, sako, kad buvęs Ka 
rolyi ir kili valdžios nariai ku
rie pasitrankė, užleisdami vietą 
sovietu valdžiai, yra liuoe? ir 
naudojasi pilna laisve Budapeš
te.

True translation fib’d wlth the pn<1- 
master at Chictigo, III., Mar. 29, 1919 
as recpiired bv Ihe act of Oct. t>, 1917

RUMUNIJOS IR CECHUOS 
KAREIVIAI UŽPULS 

VENGRIJĄ.

Rumunai jau įsiveržė į Galiciją.

PARYŽIUS, kovo 28. — Pe
tį t Parisien gavo žinią iš Gene- 
vos, kad Rumunijos ir čecho- 
Slovakijos valdžios griebėsi ka
riniu priemonių prieš Rumuni
jos revoliucinę valdžią.

Du Rumunijos armijos pul
kai jau perėję rytinės Galicijos 
rubežių.

True rransiRtion filed with Ihp n» st 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as requirod bv the art of Oet. 6. 1‘*17

PANAIKINO SENĄJĄ KOMU
NISTŲ PARTIJĄ.

BUDAPEŠTAS, kovo 28.
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeris Belą Kun kalboje se
nosios komunistų partijos dele
gatams apie permainą valdžioje 
užreiškė, kad su prasidėjimu 
be ndro revoliucinio veikimo at
ėjo laikas likviduoti komunis
tų partiją.

Sovietų konstituciją, sakė Be
lą Kun, yra rašoma pamatais 
nurodymų Rusijos bolševikų 
premiero Lenino, kuris užreiš
kė, kad nėra reikalo kartoti 
Rusijos revoliucijos klaidas.

Diktatūra, sakė ministeris, 
nebūtinai reiškia terrorizmą, ku 
ris yra vien tik vienu iš diktatū
ros ginklų, vartojimas kada 
tam būna reikalo.

Belą Kun rezoliucija panaiki
nanti komunistų partiją ir su
daranti suvienytą proletariato 
partiją, tapo priimta vienbal
siai.

Valdžios paliepimu buvę mi- 
nisteriai Alexander Szfna'k ir 

Jose p h Szfenzi lapo uždaryti 
kalėj i man.

Tnip translation fih-d with the post- 
maslcr at Chicaco, III , Mar. 29, 1919 
as rcqniro<l bv Ihe act of Oct. 6. 1917

RUSAI LAIMI GALICIJOJ.

BERN, kovo 28. — čia gau
tosios žinios sako, kad besiver
žiančios rytinėj Galicijoj Rusi

jos bolševikų spėkos eina taip 
greit, kad grąsina Austrijai. 
Svarbios Galicijos aliejaus apy
gardos jau pilnai tapę užimtos.

Tnie translation tilrd with h.e pnst. 
master at Chiciitfo, III., Mar. 29, 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917 

REIKALAUJA NUBAUDIMO
SERBŲ.

/ • Serbai papildę daug prasižengi
mų černogorijoj.

PARYŽIUS, kovo 27. — čer
nogorijos valdžia įteikė laikos 
konferencijai memorandumą, 
apkaltinantį Serbijos valdinin
kus sekamuose inti.f dėjimuose 
Černogorijoj:

Skerdime, kankinime ir badu 
marinime gyventojų; internavi
me civilių gyventojų; priversti
name verbavime gyventojų į se
rbu armiją; konfiskavime ir nai 
kimine istorinių monumentų; 

ntipuldime vertės černogorijos 
pinigų ir nederame vartojime 
baltosios vėliavos.

Memorandumas taipgi kalti
na Serbiją įsiveržime į teritori
ją jos talkininkės ir pasigriebi- 
me valdžios. Černogorijos val
džia reikalauja nubaudymo už 
nedorybes “papildytas oficialūs 
Scrbijps prieš talkininkus.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

20,000 ŽYDŲ ŽUVO 
UKRAINOJE.

Mergaitės buvo vieaši išgėdina
mos juodašimčių.

LONIX)NAS, kovo 28. — Zi- 
onistų organizacija čia gavo ži
nių, kad daugiau kaip 20,000 
žydų liko užmušta ar sužeista 
dabar Ukrainoj ištikusiuose po
gromuose.

Černobylyj daug jaunų žydel- 
kaičių mergaičių, narių žymių 
šeimini', buvo suvarytos gatvė
je ir viešai išžagintos. Daug žy
mių mieste pirklių ir profesio
nalų liko prigirdyta.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

SUSIRĖMIMAS TARP KAREI
VIŲ IR BOLŠEVIKŲ. 

AUSTRALIJOJ.

VANCOUVER, B. C., kovo 28
- Vancotiver VVorld gavo seka

mą kablegramą iš Syduey, Aus
tralijoj:

“Iš Brisbane pranešama apie 
atsinaujinusius susirėmimus 
tarp sugrįžusių kareivių ir bol
ševikiškų elementų. Daug žmo
nių sužeista mūšiuose gatvėse, 
jų larpe vyriausias policijos ko- 
misionierius, kurį sužeista kada 
rusu kliubas liko suardytas.

“Daug extra policijos atvež
ta iš apielinkės distriktų. Val
džia paliepė užsidaryti visiems 
viešbučiams kol sąlygos nepasi
darys normalėmis.

VIENNA, kovo 28. - Gėle- 
žinkelių darbininkų streikas ta
po paskelbtas ir grąsina ant tiek 
išsiplėtoti, kad apims visus ke
lius šioj šalyj. Streikas tapo pa
skelbtas dalinai už augštesnes 
algas ir dalinai delei prijiųiti- 
mo Vengrijos revoliucijai, Bijo
masi, kad streikas gali privesti 
prie įsteigimo sovietų respubli
kos vokiečių Austrijoj.

Keblumai prasidėjo pereitą 
naktį, kada Pietinio geležinke
lio darbininkai sustreikavo. Vi
sas judėjimas aut šio kelio yra 
visiškai apsistojęs, net talkinin
kų traukiniai su maistu iš Trie
ste yra sustabdyti. Iš priežas
ties pertraukimo gabenime mai 
sto, Vietiniu gręsia badas.

Situacija skaitoma labai rus- 
čia.

True translation fib-d the post 
master at Chicaizo, III./Mar. 29, 1919 
is rrquired bv Ibc ne* nf Orį. H, 1917 
RUSIJOS BOSF.VIKAI PRAŠO 

PRIPAŽINIMO.

PARYŽIUS, kovo 28. — Mar
cei Ilutin laikraštyj Echo de Pa
ris rašo, kad pereitą naktį vaig- 
ščiojo gandai, jog Suv. Valstijos 
gavo notą nuo Rusijos sovietų 
valdžios premiero Lenino ir ka
rės ministerio Trockio, prašan
čią pripažinti jų valdžią.

Ilutin priduria, kad jis “ne
gali pasakyti, jog prezidentas 
\Vilsonas nėra palinkęs prielan
kiai apsvarstyti prašymą.“

True translation f it#-<1 wtth the post 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
is H»quirpd bv the act of Oct. 6. 191”

VOKIEČIAI TEIS KAIZERĮ IR 
JO SUNŲ.

PARYŽIUS, kovo 28. — Pa
ryžiaus laikraščiai rašo, kad lio
vusis kaizeris Wilhelm ir kron- 
princas Friedrięh VVillielm bus 
tarp teisiamųjų augštame teis
me, kurį sutvers Vokietijos na- 
cionalis susirinkimas. Rovės V k

užrubežinių reikalų ministeris 
Zimmerman taipgi bus patrau
ktas teisman.

True translation filed w»th nn^t 
mastei’ at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as reqmred bv tne ar* of Oct. K. 1917

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

Kad sustabdžius bolševizmą.

LONDONAS, kovo 28. — Nar 
cionales socialistų partijos pil
domojo komiteto, id s'ocialistų 
narių parlamento susirinkime 
priimta vienbalsiai rezoliucija, 
raginanti padarymą laikinės tai 
kos kaip galima greičiau “ka
dangi eboasas ir anarchija vys
tosi Europoj iš priežasties vil
kinimo su nustatymu taikos są- 
yigy.”

True translation fih‘d with the post 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as requirpd bv the act of Oet. 6. 1917

^DARBININKAI TURĖSIĄ 
BALSĄ TAUTŲ 

LYGOJE.

Vienas atstovas nuo kiekvienos 
šalies busiąs darbininkų.

PARYŽIUS, kovo 28. — Reu- 
teris sakosi sprendžiąs, kad na
rystė kiekvienos tautos pildo- 
moj, taryboj bus padidinta. Vie
ton 2 atstovų, bus 3 nuo kie
kvienos valstybės, atstovauja

mos taryboje. 'Trečias narys 
galbūt bus darbininkų atsto
vas.

(Tautų lygos konVilucija, 
kaip ją perskaitė prezidentas 
VVilsonas vasario 11 d., sako, 
kad pildomoji taryba “susidės 
iš atstovų“ Suv. Valstijų, Ang
lijos, Praneijos, Italijos ir Japo
nijos, kartu su atstovais keturių 
kitų valstybių, lygos narių).

I'rue trimstRtion filed witf the post 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as required bv Ihe act of Oct. 6. 1917

LIETUVIS NUTEISTAS 1 ME
TAMS KALĖJIMO.

Už nelojalius išsireiškimus.

ELAU CLAIRE, Wis., kovo 
28. — Suv. Valslinjų distrikto 

teismas šiiandio’ apsidirbo su 
dviem špionažo bylom.

Mrs. Bertha Mielka iš Ribla- 
ke, Wis., prisipažino pasakiusi 
nelojališkus išsireiškimus ir bu
vo priteista užsimokėti $250 pa
baudos.

Kasterius (?) Kubilius iš Bir- 
chwood buvo teisiamas ir ras
tas kaltu į 40 minulų ir liko nu
teistas vieiiiems melams Lea- 
vemvorth kalėjiman.

Buvo liudjamut kad Kubi- 
listi pasakė savo trims Simams, 
jie buvo paikšai registruoties 
d( l parinktinio drafto.

•>11* trnn<’9tion fllm wt*h the post- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
is required bv the nrt of Oct. fl. 1917

KARĖ UŽSIBAIGS, BET NE
ŽMONIŲ LAISVĖS 

VARŽYMAS.

I*rokuroras sako, kad jis reika
laus naujų įstatymų vieton 

špionažo.

WASII.INGT()N, kovo 28. — 
Generalis prokuroras Palmei’ 
prašys komgreso naujų įstaty
mų, jei justicijos departamen
tas ras negalimu kovoti su ne- 
legale. agitacija po paskelbimui 
taikos, kada nustos veikęs špio
nažo aktas, sulig kurio dabar 
visi yra teisiami už maištą.
“Kiekvienas, kuris tikisi liuo- 

sai galėsiąs skelbti maištą šioj 
šalyj po nustojimui veikimo špi 
onažo aklo, atras, kad jis labai 
klysta,“ pasakė šiandie genera
lis prokuroras.

“Aš dar nesu prisirengęs pa
sakyti ,ar aš raginsiu išnaujo • 
priimti dalį špįprfažo akto, ar 
kokius kilus įstatymus, bet jus
ticijos departamentas darys vis
ką, kad p ra vedus įstatymus su
valdymui situacijos.“

Triit! translation filed with the pz'st- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
is required by the act of Oct. 6, 1917

Tveria liuosano- 
riu armija

50,000 liuosanorių kareivių bus 
išsiųsta Francijon.

WASH1NGT()N, kovo 28. - 
Pašaukimas 50,(MM) liuosanorių 
tarnavimui Europoj tapo pri
rengtas karės departamento ir 
galbūt bus išleistas ryto.

Kaipo paskatinimas stojimui 
kariuomenėn, btis pasiūlyta grei 
ta tarnyba Franeijoj, kaipo pą- 
liuosavimas ekspedicinių spė
kų kareivių,, kuris nori grįžti 
namo.

Įstojimas į šias speciales spč- 
kas bus trims metams. Jie bus 
sukoncentruoti Camp Meade, 
Md. ir galbūt bus pasiųsti į už
jūrį pulkais 4š 1,000 kareivių,

PAVARYKITE SAVO 
LAIKRODŽIUS.

RYTO 2 valandą nakties pa
varykite savo laikrodžius vieną 
valandą priekyn. lai pakarto
jimas pernai įvesto “dienos švie 
sos laupimo.“

NUTEISĖ NEGRĄ 
DENTISTĄ.

WATERL00, Ilk, kovo 28. — 
Dr. Leroy N. Bundy, negras de- 
nlistas iš East St. Lottis liko nu
teistas visam amžiui kalėjiman 
neva už konspiraciją užmušti 
du policistu, po ko ant rytojaus 
kilo negrų skerdynės, kuriose a- 
pie 100 negrų liko užmušta ir 
jų namai sudeginti.

Bailieji gi, kurie skerdė ne
grus, ar buvo kaltinami kursty
me prie skerdynių, didžiumoj 
liko išteisinti, o keli gavo tik 
trumpas bausmes kalėjime. Pa
sipriešinusieji negrai buvo nu
teisti daug ilgesniam laikui.

RENGIASI PRIEŠ DARBI
NINKUS.

COLUMBUS, O. — Ohio val
stijos kapitalistai stropiai ren
giasi kovon su nerimaujančiais 
darbininkais. Cincinnati kapi
talistai ir pirkliai organizuoja 
ginkluotą būrį iš 3,000 ištikimų 
sau bernų sutriuškint kokį-nors 
darbininkų pakilimą ar streiką. 
Dabar klausus kapitalistų tar
nas atstovas Freeman iš Ikir
ti in pavieto įncŠe valstijos legis- 
laturon bilių nustatantį labai 

dideles bausmes už mažinusį 
kapitalistams nepatinkamą pa
vienių asmenų ar organizacijų 
veikimą. Sakoma, kad jei pra
eitų tas bilitts, tai jokis atviras 
darbininkų veikimas Ohio vals
tijoj butų negalimas.

Ttiip trunshition filed with Ihr pnst 
master ai Chicago, III , Mar. 29, 1919 
as reqnire<l bv the act of Oct. 6. 191”

LENKAI PRAŠO LIETUVAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Bet kartu nori, kad paskui 
Lietuva susijungtų 

su Lenkija.

VARŠAVA, kovo 28. — Len
kijos seimo užrubežinių reikalų 
komitetas įteikė bilių padary
mui susivienijimo su talkinin
kų valstybėmis, įskaitant kari
nes, finansines ir pirklybines su 
tartis.

Išreiškiama pageidavimas, 
kad Lietuva etnografiškai suda
rytų atskirą valstybę, kuri pas
kui galėtų prisidėti prie Lenki
jos laisva unija, sulig istorinio 
precedento (Lublino unijos).

’Bilius prašo prijungimo prie 
Lenkijos kilų rytinių teritorijų, 
kuriose lenkai gyventojai suda
ro didžiumą ir kur lenkų kul
tūra viešpatauja (Baltgudijoj ?)

Socialistai prižadėjo remti bi
lių, kas užtikrina jo priėmimą.

True Iriinslation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Mar. 29, 1919 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

30 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO.

VENECIJA, Italija, kovo 28. 
- 30 žmonių liko užmušta ir 30 
sužeista vakar kįlusioj ant ailo- 
jaus laivo eksplozijoj.

f>ĖTROri7 M.icb.~ 6 gink
luoti plėšikai užpuolė ant Fede- 

• ral State Bank skyriaus ir atė
mė virš $50,000.

True translation filed wlth the post-master at Chicago, III,, Mar. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anglija deportuoja 
bolševikus

100,000 angliakasių 
streikuoja

Talkininkai reikalauja praleidimo 
lenkų Danzige

ANGLIJA DEPORTUOJA 
BOLŠEVIKUS.

100 bolševikų bus deportuota iš 
Londono į Odessą.

LONDONAS, kovo 28. — Dai 
ly Mail šiandie rašo, kad laikan- 
ties valdžios politikos deportuo
ti iš Anglijos visus žinomus Ru
sijos bolševikus, pulkas iš apie 
1(M) labiausiai žinomų bolševi-1 
kų bus išgabentas apie vidurį 
balandžio mėnesio į Odessą.

Laikraštis sako, kad jei iki 
to laiko bolševikai paims Ode- 
;ą, deportuojami žmonės bus iš 
sodinti ant kranto po priedanga 
Anglijos laivVno kanuolių.

Pasak to laikraščio, bolševi
kai Anglijoj daugiausia yra stt- 
sipietę East Londone, bet dide- 
lės jų kolonijos yra Liverpool, 
Manebster, Glasgo\v ir visur ki
tur.

True trunslution filed wtth the n'^* 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
•s reųuirpd bv Ihe act nf Oct. 6. 1917

LENKIJA KOVOS SU
BULŠEVIZMU.

ZURICII, kovo 28. — Varša- 
vc^žmia sako, kad Lenkijos sei 
mas vft nbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kad su bolševizmu turi bū
ti kovojama visomis Lenkijos 
valdžios spėkomis.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
is required by |he act of Oct. 6. 1917

100,000 VALUOS ANGLIAKA
SIŲ STREIKUOJA.

Neklauso savo vadovų.

LONDONAS, kovo 28. —Pall 
Mali Gazette gavo žinių, kad ne
paisydami savo vadovų patari
mų daugiau kaip 1(M),(MM) ang
liakasių South Wales ir apielin- 
kės distriktuise sustreikavo.

(Angliakasių unijos konfere
ncija buvo priėmusi valdžios 
pasiulimą ir galutinam užtvirti
nimui pavedė patiems anglia
kasiams nubalsuoti, prašyda
ma, kad kol eina balsavimas, 
butu susilaikyta nuo visokiu 

C v €

streikų).

True trunslntion filed with the post 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as requircd by Ihe act of Oct. (i. 191’, 

TALKININKAI REIKALAUJA
LEISTI LENKAMS IŠLIPTI 

DANZIGE.

Vokiečiai siūlo kitus uostus 
išlipimui.

AMSTERDAM, įkovo 29.
Berlino žinia sako, kad talkinin
kų nota Vokietijai, kaip ji pa
skelbta Weimare, reikalaujan
ti, kad lenkų kareiviams butų 
leista išlipti Danzige jir eiti į 
Lenkiją, užreiškia, kad Vokieti
jos atsisakymas bus skaitomas

kaipo sulaužymas mušiu paliait 
bos.

Vokietijos valdžia atsakė, kad 
ji negali imli atsakomybės už 
leidimą lenkams išlipti, bet yra 
puisirt ngusi palengvinti išlipi 

mą Stettine, Karaliaučiuje, Klai 
pėdoj ar Liepojuj.

True translation filed with the pnsf- 
master at Chicago. III., Mar. 29, 1919 
hs reqmred bv Ihe act of Oct. Ii. 1917 
VOKIEČIAI DIDINA KARIUO-

MENŲ DANZIGE.

PARYŽIUS, kovo 28. — čia 
gailia žinių, kad vokiečiai didi
na garnizoną Danzige. Tas 
skaitoma nurodančiu, jog bus 
priešinamasi nuosprendžiui, ko 
kį padarytų taikos konferenci
ja apie tą uostą.

True translation f’lnd wlth the pnst- 
master at Chhagp, III,, M u r. .29, 1.9.19 
as required by the act of Oet. 6, 1917

VISKAS GERA SAVO 
DRAUGAMS.

Nors Finlandijos buržuazija ir 
ėjo su vokiečiais, bet maistą 
iš Amerikos gauna.

STOCKHOLM, kovo 28.
Helsingforso laikraščiai sako, 
kad Amerikos dtiosni dovana su 
šelpimui linų tapo priimta vi
sur Finlandijoj su dėkingumu 
sutiprindama simpatiją Ameri
kai.

(Pabaigoj gruodžio \Vashin- 
glone buvo paskelbta, kad sulig 
Herbert C. Hoover rekomenda
cijos, tapo autorizuotas išsiun
timas 1 l,(MM) lomi maisto Fin- c
landijon).

True Irnnclntinn filed v’i*h Ihe post- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as required bv the of Oct. 6, 1917

LATVIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS.

Paėmė šlotsko miestelį.

COPENHAGEN, kovo 28. - 
Oficialis pranešimas paskelbė, 
kad latvių spėkos atėmė iš bol
ševikų šlotsko miestelį, 30 my
lių į pietvakarius nuo Rygos.

Laivių presos oficialis prane
šimas taipgi sako:

“Bolševikai subatoj bandė at
siimti geležinkelį iš Mintaujos j 
Tukumą, bet buvo priversti bė
gli po dviejų valandų mūšio. Iš 
priežasties pavojaus Rygai, bol
ševikai gina save atkakliai.

Latvių .kareiviai paėmė svar
bias Ragezdem ir Kemmern vie 
tas arti Rygos. I pč Aa (Lielu
pė) liko čia pereita.“

ORAS.

Giedra ir šilčiau šiandie; apsi
niaukę ryto.

Saulė teka 5:28 vai., leidžia
si 6:12 vai.
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Vargšui Vakaras “Blinda”, Svieto LygintojasJr

Scenoje stato

KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedčl., Kovo=March 30, 1919

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place

Scenoje stalo I veiksmų ir 1 paveikslo dramų “Blinda” Svieto Lygintojas 
(Žemaičių Bazbaininkas)

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

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

pastatyti paminklą mirusiam musų rašylojuiDramaturgui Br Varg.šui-Lauce- 
vičiui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui — i Vargšo Pamin
klo statymo Fondų. Tikimės, kad visuomenė mus parems. Iš savo pusės ga
lime pasakyti tiek, kad veikalų vaidins-loš geriausieji Keistučio Kliubo Dra
mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO l’Aš. KLIUBAS.

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

__ ♦

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

V—-_________________ __________ ;  -----------------

“KRYŽIUS”
Keturių aktų drama

PERSTATYS LSS. 4 KUOPA

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Veikalas parašytas Br. Vargšo, kuriame atvaizdinama 
g karės laukų baisenybės. Turbut ne vienam iš musų vaizdinas, 
š| kokias sunkenybes turėjo panešti Lietuvos žmonės. Todėl 
s kiekvienam turbut žingeidu bus pamatyt šis veikalas, kuria
si me aiškiai parodoma militaristų žiaurumas.
== Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS

SgHHgįHEHJKHHHHBBHHį

Išgirskite išgirskite TEATRAS IR BALIUS
SE

KATE RICHARDSON O’HARE i r
SYMOUR STEDMAN

Nedėlioję, Kovo 30 d., 1919
2:30 po pietų.

ORCHESTRA SVETAINĖJE
216 S. Michigan Avė.

— Bengiamas —
L. S. S. 137-tos kuopos

— Įvyks —

Nedėlioj, Balandžio 6,1919

K. of P. Svetainėje
11037 Michigan Avenue, lloseland, III.

iė atsidarys 5:30 vai. vakare Pradžia 6:30 vai. v

ES Scenoje bus slalomą K .lasiukaičio I veiksmu drama

“Alkani Žmonės
l.oš Lietuvių Scenos Mvl. Batelis, 

BOSELAND, 1LL.

True translation filed wilh thu po?*.- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kareivio laiškas 
iš Rusijos.

Kate Richarson O’IIare turi ateiti pradėt jos penkių 
metų kalėjimo terminų balandžio 12 d. šita bbs jos pas
kutinė prakalba į Chicagos draugus. Nepraleiskite 
progos išgirsti ją.

i
Seymour Stedman, Socialistų kandidatas ant Superior 

korto teisėjo kalbės apie apkaltinimą drg. Dėbso ir pra
smę taip toli siekiančių Supreme korto nuosprendžių So
cialistų bylose.

Lietuvis kaniivis-cltfdagpetis*, 
pasiustas su S u v. Valstijų ar
mija į šiaurinę Rusiją, rašo 
“Naujienoms” iš Archangelsko:

Brangus Redaktoriau: — 
Meldžiu Tamstos — patalpink 
šių trumpų žinutę iš šiaurines 
Rusijos. — Aš, lietuvis karei- 
vis-amerikiclis, turėčiau daug 
ko nupiešti, daug naujienų pa
sakyti. Bet jus žinote, kad mu
sų laiškai turi pereiti per cenzo
riaus rankas. Tai mes nežino
me, kas dedasi su musų laiš
kais: jei praeinu — gerai; arba 
gal lieka iškarpyti ar išbrauky
ti... Vis (k ilo, rašysiu kiek atsi
mindamas.

Pirmiausia. Per Kalėdas tu
rėjome gerus pietus. O ta pa
tį vakarų buvome ant bankielo 
pas savo vientaučius — Archan
gelsko lietuvius. Jie surengė

mums tikrai šaunių vakarienę. 
Tatai čia nelengva padaryti. Aš 
manau, kad jus žinote, jogei cių 
ir už pinigus nedaug ko galima 
gauti.

Per Naujus Metus buvome a- 
pie dvidešimts mylių alsiu nuo 
fronto — pagelbininkais ant 
gelžkelio. Bet nieko svarbaus 
neatsitiko. Tuo tarpu ir vėl e- 
samė Archangelske. Bet neil
gam. Tuoj- keliausime į rytus 
nuo Arsbangelsko — apie ket
vertų šimtų viorslų. Nežinia, 
kaip <en klosis.’ Musų “kompa- 
nū” tečiaus visados būna prie 
gelžkelio... Betgi ten į rytus 
gelžkelio nėra. Kadangi upe 
(l)vina?) dabar yra užšalusi,, 
lai turėsime keliauti pėsti. Jau f 
senai užšalo ta plačioji upė. l)a 
bar rusai tiesia skersai jų gelž- 
kelį — iš Bakaricų į Archan
gelsku. Dabar neužilgo bus už 
baigtas ir tuoj pradės vaikščioti 
traukiniai. Man butų įdomu 
visa tai pamatyti, bet mažu vi
sų žiemų teks praleisti kelionėj, 
lai gal neturėsime progos.

Čia yra ytin šalta, bet mes tu 
rime šiltus drabužius, todėl

PRAKALBOS 
Rengia LSS. VIII Rajonas 
Utc.rninke, Balandžio (Ap- 
ril) 1 d., Liuosybės svetainė
je, 1822 Wabansia Avė. Pra- 
diža 7:30 vai. vakare. Inžan- 
ga dykai.

Kalbės drg. J .JUKELIS. 
Dainuos “Pirmyn” mišrus 

choras.

Darbininkai kviečiami ko- 
skaitlingiausia ėsiJankytL 

Kviečia KOMITETAS.

SVARBIOS

Prakalbos
Pavasariniu Aldermanų

Rinkimu
Rengia L. S. S. 4 kuopa

SVARBIOS i

PHALEKGIJOS
Rengia

NoTthISiaes’ DlStigiję Ąty-' 
šio Knygynas

NEDĖLIOJĘ

Kovo 30 d., 1919;
6val. vakare.

VIEŠOJO KNYGYNO 
SVETAINĖJE 

1X22 Wabansia Avė.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

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

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

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

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

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

'•Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užcikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTEBN STOBAGE HOUSE

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

lionmis nuo 10 iki 4

JUOZAS PIENIUS

DIDELESV

RISTYNES
SU PROGRAMŲ IR 

ŽAISMĖMIS
Subatoje, Kovo 29 d., 1919

M. MELDAŽIO SVET. >
2242—44 W. 23rd Place
Inžangu 35c ir augščiau

Programas prasidės lygiai paskirtu 
laiku

Bisis šios ypatos:
I. JUOZAS BANCEVIČIUS v.s. i 

pusę valandos JUOZĄ PlšNIU jr 
KAZĮ BALIONU

II. K. SABPALIUS v.s. CHAS. LE
VICKĮ, belas $100.

III. D. DUDINSKIS v.s. ,1. DIČ
KI S, belas $t”)0.

IV. P. KATAUSKAS v.s. J AG U B A.
Prieš ristynęs linksmas progra-' 

inas: Dialogai, monologai ir rusiš
kas duetas.

Po programų ir ristynių Balius.
NESIVĖLUOKITE!

Kviečia KOMITETAS.

mums nė pojeam. Beje, Balto
sios marios taipjau užšalę, lodei 
botai nebeateina. Laiškus gan 
name, tik nežinome kaip. Mes 
tečiaus manome, kad juos at
veža su briedžiais. Rusai, turi 
būt, jais nuvažiuoja toli į už
šalusias marias ir atveža, o gal 
kitokiu budu ---- nežinomo.

Mes, tuv būt, negalėsiu'.-' sc- 

grįžli iš čia anksčiau, kaip se
kamų vasara...

Amerikos kareivis,
— Joseph S. Klimson.

Panedėlyje, Kobo 31 d., 1919 
7:30 v. vakare.

MILDA SVET.,
3142-20 Halsted Street

Kandidatas j Aldermanus yra no
minuotas LSS I kp narys drg. P J 
Bimkus, kuris yra verias užimti jam 
skii-iunuj viola, (aini visi darbi n in
kai privalo aliiluoti Balsui už aiiiiC—

Kalbai)!* A MONTVIDAS ir drg 
P KI KUTIS

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
publika ir pasiklausyti šių svarbių 
prakalbų’ Inžanga DYKAI,

Kviečia KOMITETAS

MADISON PRIE HALSTED STREET
— 8ormbsque; —

HIP K1P HOORAY GIRLS
Panedėlyje vaikiukams Ularninke mergaitėms

Laimėjusieji gaus puodukų.

Telephoiie Boulevard 2160

DR. A. L KARALIUS 
LYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9 12 ryto 
2 9 vakaro

33Q3 S įMorgan SI, Chicago, III

Prelekeija vyrams, moterims ir 
nu rginoms, bet bus įlcit’žianii 
• iktai nejaukesni kaip 18 metų.
Skai!daktaras BACd’č.llS 

apie sveikatų

Inžanga lėšų pųdengimui
15 centų y patai.

Kviečiam-' visus alsilankyli ir 
savo pažįstamus atsivesti, nes 
tokia proga retai kada tepasitai
ko.

Kviečia KOMI TETAS.

Didelės. Tarptautiškos

Prakalbos
Itengia

LSS. 231 kp., Rusų 5 kp. i en-
Rts ir lJrs.rtiir*i«čių

C3FS. SCHOOL HALE
48th ir H o nore Sty.

Subatoje, Kovo-March 29 >1.
Pradžių 7 v. vak. Inžanga Dykai.

Šios prakalbos Ims svarbiausios 
dėlto, kad užprotestavus prieš tuos 
žmones, kurios .šiandien kiša j lal
ėjimus, kaip kad draugų F. V. Deb- 
s;j ir kilus.. Todėl draugai ir drau
ges, darbininkai, ateikite kimšk.lit- 
lingiausiai, kd užprotestavus prieš 
biaurius kapitalistu pasielgimus. 
Lietuvių kalbėtojas bus d ra ūgis T. 
DUNDULIS. Belo, bus darbininkiš
kų dainų, kurias apsiėmė draugai 
ukrainiečiai ir rusų skyrius padai
nuoti.

Kalbos bus kiekvienoje kalboje.
Kviečia KOMI 11 .TAS.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Haloted St., Chicago 
Tel. Drovcr 8674

ORKESTRĄ—BENĄ !

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

UlCS UJ0JJ3 pj,

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAMS Į u

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodevilistis Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Žiu kainų prlskaitomn ir 

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

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius Irimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

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

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

Musų tavoms geriausias, kainos žo 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Bluc Island Avė , Chicago, III. 

tarp 16-los ir 18-tos gatvių.
Tek Cuual 1348
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LAXCARIN

UŽKIETĖJIMO
šiuo laiku yra vartojamas kaino geriausias. 
Grynų daržovių stebėtinai greitai prašali
na raugėjimu, galvos skaudėjimų, nevirini- 
rną ir nuvalo blogų išveizdą.

| I I—II II —I—■ III ■—III* —■ I ■ —^lllll— I»lll - ■■—■n u

Į KORESPONDENCIJOS į

<Ii< na Cambridge,' 
prakalbos. Jas su

Reikia pasaky-

LB. NET VVEIGHT^ i
if l> .'<Sv. (. •••.

PR,F,?£R&S, FJPSI* VEGETABLE 
OILS CHURNED .IH MILK

ji

5

IŠBLYŠKI VEIDAI
ABF.LNAI REIŠKIA STOKA GELEŽIES KRAUJUJE

rotorius, bei ir gilus žinovas so
cializmo. Tuo. rodos, visi lie
tuviai socialistai turėtu tik la
bai džiauglies ir didžiuoties. Bet 
ant nelaimės galima sakyti dau

OVEOMARGARINE
ARM0Ur4c0MPANY

OIN1RAL orbets CMICAM

i

te.

Thedford’a

IN e pu ve iv k iš nesuvir- I 
Akinio maisto nuoliams I 
susirinki j savo žarnas, |

užkic įėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk aavo vidurius va
liais, kaip lukstar.čiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančia, iš daržovių šei-

LAXIR0N PAGELBĖS ŠIAM.
ATSITIKIME

Parduodama vien liktai
LAXCARIN PRODUCTS CO.

Kaino $1.00 už dėžute; pilnas g\d mus 0 dėžutės; .$.">.00.
Dep. No. L. — 2. PITTSBURGII, PA.

j The Roseland State Savings Bank j
B ' 115-ta Gatvė ir Michigan Avcnue

i Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50.000.00 g 
Viso Turto 51,600,000.00

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

| Atdara Seredos Vakarais g
(Z----- z===.----------  —r:~—

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted SI.

Vienintelė grynai Lietuviška Banku po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo

3 nuošimtis mokam* už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban 
kinius reikalus.
Batikos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Suimtoje nuo 9 ryto iki 
12(1. LJlurninko ir Suimtos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIA l'SYBft:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas J UI 'I S V RIH-vz.a Karius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėVVICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI :
ANTANAS BRAZIS \S KROTKAS
ANT INZBIGIEI. 1 ZIGM. BAI.CZIKONIS
ST. SZYMKIEAViCZ JUSTIN MACKEAVICH
M. S. BBENZA 'UI H S C. BRENZa.

JONAS B. BBENZA,

TEMYKITE
LIETUVIS SIUVĖJAS 

DIDMIESTYJE
Pranešu savo draugams ir pažįstamiems. jog aš atidariau kriau

čių šapą didiniestyj. Pas mane tamsios rasite dideli sandėlį viso
kios mados vilnonių audeklu, importuotų ir vietinių; todėl jeigu 
tamsiom reikalinga pavasarinis siutas arba overkautas, lai pama
tykite mane pirma negu pirksile kur kitur, galėsite persitikrinti 
kaslink gerumo audeklų ir prekių, su mano praktikavimu per 15 
melų užtikrinu, kad busite užganėdinti .su mano pasiutais lurėda- 
kiis. Todėl nepamirškite vietos:

A. J. ŽUKAUSKAS
III So, Clark St, tarpe Monroe ir Adams 

Phone Central 6561 Ant antru lubų
P S Seniau mano dirbtuvė buvo 3310 So Halsted SI,

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abe no Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM t

34(10 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — SI.10.

d;i jis aiškino jiems tikrąjį 
Markso mokslą ir luom pačiu 
kariu “kairiųjų" priekaištus į 
trupinius sumušė.

l'aip buvo

Kada d.

išmistas, tikrenybe. 
šiltom kariu Canib-

kin puikią ir aiškią prakalbą a- 
pie socializmą, lai musu kraš
tutini ji (kurie buvo susirinkę 
iš aplinkiniu miestelių) vieton 
džiauglies ir ačiuoti d. Grigai
čiui, lyg indilginti šoko, kada 
jiems buvo leista duoti klausi
mu. Jais jie mane d. Graigai- 
li sukritikuoti, bei vieton to, tai 
d. Grigaitis jųjų pačiu klausi
mais, o juos kad jau šveitė, tai 
švcitjF. driko ir iš svetainės taip

si reik it rianis
Po to lapo

litinius kalinius. Prie 71 kuo
pos prisirašė apie 10 naujų na
riu. Publikos buvo apie 100.1

gailis kalbėjo So. Bostone. Pra
kalbas surengė tam tyčia susi-

šimtoji kuopa šiuo kartu bijojo 
rengti). Prakalbos buvo naujo
jo teismo svetainėje.

čia ir taip <1. Grigaitis pui
kiai nupiešė mokslinio socializ
mo svarbiausius ir pamatinius 
principui, nurodydamas, kad 
socialistu principas lai kiršų ko
va, o ne kokiu frakcijų arba par 
tijų, kad frakcijinė larpsavine 
socialistų ir darbininku kada 1 
lai yra didžiausia jų nelaime lik i 
vienybėj jų galybe. Todėl jis 
karštai ir atkartotinai ragino vi-
sus organizuotis ir šviestis, ir 
lik tada sake, palįs pagerins 
savo būvį ir padarys laimingu 
visą pasaulį.

čia taifigi buvo pertrauka, ku 
rioj buvo renkamos aukos. 
Smulkiu auka padengimui su
rengimo prakalbų lėšų surinko 
virš 1 1 doleriu. Pertraukoj 
Ona Raulinaičiutė paskambino 
pianu.

Publikos buvo apie 700 ir vi 
si ramiai užsilaikė, nors karš
tuoliai buvo labai neužganėdin
ti, kad čia jiems neleista už
davinėli klausimus. Ir tai to
dėl, kad čia miesto svetaine, kur 
nevalia jokiu ginčų ir trukšmo 
daryti. Bet tas jiems išėjo ant 
naudos, nes jie ir čia butų savo 
pačių klausimais save susimu
šę.

—Raulinaitis.

BENLD, ILL.

Pataisymas klaidos.
— ■■■■■ . ..........-

6 I

“Naujienų" nr. GI buvo iš
spausdinta mano kori sponden-i 
cija iš Benki, III. Tarp kita ten 
buvo parašyta apie mirtį d. Mi-Į 
kolaitienės. 'lai netiesa: ji yra! 
gyva, 'l ik jai būnant SI. Louis 
ligoninėj buvo pabustas toks 
paskalas, buk jiji mirė. Tam 
patikėjęs aš ir parašiau minė
tąją žinutę, šiuomi tečiaus ją 
atšaukiu kaipo neteisingą. i

— Benldo Varguolė.

> »

Grynai Daržovių 
Margarina 

Augščiausios Rūšies
ĄT OTERS pageidauja Nut-ola Margarine kadangi jis užvaduo- 
1V.L ja kiekvienų reikalavimą taip kaip sviestas — ant duonos, 
čielų pupelių, pyragėlių ir keptų bulvių — darant pyragaičius 
gardumynų ir abeiniems kepimo reikalams. Vartojamas Nut-ola 
užtikrina didelį sutaupymą ant jūsų sviesto bilų.
Naujai ištobulinta Armour formula pavartota išdirbime Nut-ola 
Margarine užtikrina augščiausį ‘‘palaikymą” kokybės taip pat 
kaip ir švelnumo ir naudingo gerumo; taip duodami Nut-ola tą 
patį prižiūrėjimą jus duodate visoki augštos rūšies maistą, jus 
galite naudotis juomi visokiame laike su užsiganėdinimu, sutau- 
uymu ir pasisekimu.

Nut-ola Susideda 
IŠ aliejaus saldžiu' baltų 

cocoa-riešutų 
Pranu’ aliejaus -gerai iš

dirbto
Riebaus uaslerizuoto pieno, 
Pirmus kokybės druskos,

NIEKO KITO

Vartojami privatiškoms šeimynoms par 
davėjai aprūpina su kiekvienu pakeliu 
dėžutę tyrų daržovių pagražintų sic 
nurodymais kai') (Vartoti.

rodykite, kad tai vra verta pačėdumo jų
jų m s parduoti. Bukite tikras sakydami 
“Armour Nut-ola”.

AR IW O U R *W»COMPANY
CHICAGO

Black-Draught
Mrs. \V. 1-. Pickle iš

Rismg Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draugbt, g 
kaipo šeimynos gyduo-l 
tę. Mano vyro molina | 
negalėdavo imi Calomcl, 
nes las Imdavo per.slip- S 
rus jai, lodei ji varto- ( 
davu Black-braught, 
kaipo švelnų, vidurius I 
liuosuojanlj ir kepenas I 
reguliuojantį... Mes var- w 
tojame jj šeimynoje ir fe 
tikime, kad ji yra ge- I 
riausi kepenims pada- I 
ryla gyduolė.“ Mėgink * 
ją Reikalauk tikro- | 
Thedford’o 25c už k re- I 
Imte E-75 I

adomas a karalauskas, sekančiai rašau.
M labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo Dispro 

via, tievirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo inkstų. Nervu ’• 
..•beinąs spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties. « •* 
begyvensiu Visur jieŠkujau sau pagelbos, nesigailėjau visoji \n»e
■ ikoj ir už rubežių, liet niekur negavau savo sveikatai pngrlb<»»

Bet kada pareikalavau Salularas vaistu, Billeria, Kraujo valytu 
m. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu) 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsiuvo Beu 
rmdizuias pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidur’ų rėžine 
• šuyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesiu išger<bvu»« ka» s* 
vHjtė po butelj Salularas, Bitteria ir po 3 rnčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip taip dienos i) nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ii esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sidutaras mvlistų ge 
<n<IC'j,s(e) D linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai*
■ Mirt*linais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutara*
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<707 <r» Halated St. TVIei»h<>f>»' Tanai 0417 Ctoieago Bl

———“ ..... .. .. .... (
MOKĖKITE SAVO COUNTY TAXES j

ŠIOJE BANKOJE LAIKE BALANDŽIO g

MĖNESIO.

Home Bank & Trust Co.
(A STATE SAVINGS BANK)

Nariai Federal Reserve System

Mibvaukee & Ashland Avės.

TURTAS VIRŠ 3’/2 MILIJONO DOLERIŲ

Į Raumatlzmas Sausgėla. į
• OBHMHMBnHOBHHBmMKa
j Nrsikankykite tavęs skaus-
T mais, Beliniaiizmu, Smisgėle, 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungio 

, —raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai an( patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND mo- ! 
stis lengvai prašalina viršmi- | 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių smnėi» padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcagc, III,

Knyga:“AALTIN 18 SVEIKA
TOS” augalai* gydvties. kai
na 50c. *

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

3001 West 22nd Street 
Tcl. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Ganai 125ė

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

Ofiso valandos 9 |TM17W Nedfliomh 10 ryto
ryto iki 3 vakare & Ii B I H Ei ■ iki ? vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.
y I Mokytojai JOS.

Geo. M. Ch ernauck« 
Svet., 1900 S. Unlor 
avė. ir kampai 19 
toa gatv. Chicagoj

Ateik i vienintėli 
Šokių Mokyklą. Vi 
si šokiai mokinimu- 
sulig naujausia nm 
da;—angliški ir tie 
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išinokin 
siu j trumpą laiką 

kas panedčli ir ket- 
7:45 vai. vakare.
URBANAVIČIUS ir

St. Paul’s Hospital
Medi kali ška ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 0060.
DR. J. M. L1PSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obstre- 
• iški, G y necologiški ir operalyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

Tel. Ofiso Kcdzie 5120 
Bes. Garfield 2213.

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

Valandos 9—12 rytą 
2—5 ir 7—9 vakare. 
Padvigubinama stiklai.

DR. M. SLAGER, O. D.
Akių Specialistas 

Optometristus ir Optikas 
Rezidencija 1019 Grcnshavv st. 

Ofisas 3956 W. 12lh St.
i Kampas Crovvford Avė.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsni 
Experlas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILR

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St.. Chicago 
Užganėdinimas gvarnntuotas.

Phone (amai 5838
Skyrius: 1906 W. U SU, Cicero

| DR. S. NAIKELIS ' 
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7012 
Ciefcro ofl’ice 

4847' VV. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ncd. pagal sul

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585 ----------- --------
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NAUJIENOS
FH4 UTHUANSAfi DAILY MElVt
Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

4739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčlditnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ilalsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu: 

Metms ............................
Pusei meto .................... .
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija .............
Sdvaitei ............................ .
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne CbtcagoJ, 
pačtu:

Metms................................... $5.00
Pusei meto ...........................  3.110
Trims mėnesiams........... . 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui ... ................. 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85

True translation filcd with the post- 
masler at Chicago, UI., Mar. 29. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sovietų valdžia . 
ir ‘‘demokratijos ’ ’.

laikytoji Berne,

cijų paskyrė tam tikrą komi
sija. kad ji, nuvykus Rusijon,

Komunistu valdžia v

ti komisijų ir duosianti jai vi
sų pragumų dalykams tyrinėti, 
lame atsakyme, kurs buvo Iže

sa šalis kribždėti kribžda raudo-' Kitų daiktų kainos yra tolygaus 
naisiais bolševikais ir anarchis- augštumo.
tais, bcspcndžiančiais, beda- Apie vaisius beveik nėra ko
rančiais sumoksiąs, bėgami- nei kalbėli — obuoliai po 25 ir 
nančiais bombas ir belykojan- 30 centų vienas, apelsinai po 15, 
čiais “kruvinos revoliucijos pa- 20 centų vienas, o mėsos laukai 
galba nuversti esamąją valdžią beveik neprieinami beturčiams.

paskandinti šalį anarchijoj.” į Akyvaizdoje šilų augštų kainų, 
Iš kur visos los “žinios” eina, vyrai esantieji kariumenėje gan 

iš kokių šaltinių jos semiamos? na begalo mažas algas ir net vy- 
Matyt, kas-nors specialiai jas rai bei moteris pramonėse yra

gamina. Pennsylvanijos valsti
jos Darbo l-'ederacijos preziden
tas, d. James lt. Maurcr, sako,

baisiai mažai apmokami.
Padėjimas dar labiau paar- 

šėjo nuo to, kad valdžia yra be-
kad lokių specialistų esama. O veik subankrutijusi. Visų Fran-
tie spccialitsai lai žmonės, ku- cijos skala dabar išneša 185 bi

lijonus frankų, biudžetas šiais 
metais yra 18 bilijonų, o suran
damų įplaukų 8 bilijonai.

Be demobilizavimo kariume-pasidaro JBcberetikaliinga, užtat
jie, norėdami ir ilgiau savo šil- nes, varant tolinus karės darbas

jie surado “bolševizmo šmėk
lą.’’ Bolševizmas grūmojo ša
liai. Beikia jį sekioti, kovoti su 
juo, naikinti, o jeigu ne — šalis 
paskęs bolševizmo bangose. Na,

raudonųjų suokalbius ir bom-

msai.
Kad išlaikius savo džiabų, rci-

nuolatos rodyti, apie jas pasa
koti ir padorius birgerius jomis 
bauginti. Ir tatai daroma.

Rezultatas toks, kad šerlok- 
holmsukai lieka savo vielose ir 
gauna užmokėt, o daugybė ne
kaltų žmonių kenčia persekio
jimus. —

Taip sako Pcnna. Darbo Fe-“Kadangi mes mielu noru lei 
(Ižiame jūsų komisijai kiek tin
kamai tyrinėti visą dalykų pa
dėjimą Rusijoj, ncslatydairi nė 
jokių kliūčių nei sąl\gų, lai ! TruP translation fiFd with tho pn«t- 
mums vis d llo butu labai ido- i master at Chicago, III., Mar. 29, 1919 

! as rcųuired ttie act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

mu žinoti, ar valdžios, kurių 
valdiniai dalyvaus los komisi-

pas save musų komisijų, jeigu

ka.” e
Kiek karčios ironijos ir pa

šiepimo “demokratiniu” talki-

re, kalbėdamas apie toki aitrų 
komunistų valdžios priekaištu,

“Toksai 1 rockio-Lenino vai-j 
džios pasielgimas mus nė kiek 
nestel/ina. Tcčiaus mes visai 
nesitikime, kad tatai nors kiekį 
atmainytų užimtąją Rusijos r< 
voliucijos šmeižikų 
Ret užtat geros valios žmonės 
tuo labiau turėtų būt atsargus 
savo sprendimais. Atvirai pa
sisakius, mes labai džiaugia
mės, kad sovietų Rusija atidaro

ir nea įsteigiau t normalės pra

mokesčius. Tuo tarpu žmonės

DANIJA.

Laisvė Danijoje mirusi.

Copenhagen. Klasscnkam- 
pen” (klesų kova) Danijos so-

daro didelį išmetinėjimą 
tiniam viešpatavimui 
Danijoje. Susirinkimų

dabar- 
teroro 
laisvė, 
laisve

drisla išleisti priešmilitarinį ma

areštuoja-

kio formališkumo, laikomas 
ten be jokio išklausinėjimo ir 
dažnai uubugdoinas į pataisos

Darbininkų demonstracijos,

rer, ir turbūt jis žino, ką sakas.

gumbu autokratybei šonan. To
kiuose alstikimuose raitoji po
licija tiesiog joja j vidurį mi
nios, trypia arkliais darbinin
kus ir labai dažnai po tokių žvė 
riškų užpuldinėjimų galima ma 
lyti sukruvintus ir sužeistus vy 
rus ir moteris ambuliansais ga-

Suprasdamos spaudos galy-
(ŽinioH International Labor 

News Servicė)

FRANCIJA.

Ekonominis padėjimas sunkus.
Paryžius. Ekonominės suly

gęs Fraucijoj nepasigerino nuo

Į mūšiai. Žmonės yra labai blo- 
^game padėjime ir kol kas nieko 
j geresnio nematyt. *

Ikišiol franctfkų kariuomenė 
r nepradėta demobilizuoti. 

Kareiviams mokama apie 12

torius, reporterius ir bendra
darbius pirmeivių laikraščių. 
TarĮi šilaipos apkaltintų yra 
“Klasscnkampen’’ redaktorius 
socialistų darbo partijos pirmi
ninkas ir sindikalislų organo 
redaktorius, užveizdas ir sekre
torius. “Negalima ramiai susi
rinkimo laikyti be baimės, kad

pozicija. ccnĮų j dienų ir šiek liek pride-
dama tiems, kurie turi šeimy
nas. Rel kareiviams algų anaip-

karės daiktus, nes valdžia neiš
drįsta paleisti aibes bedarbių.

pcn.”

ISPANIJA.

Pramoninis neramumas eina 
toliau

Madrid. Darbininkų padėji 
uitis juo tolyn, jtio eina aršyn. 
Madrido Darbo Federacija ap-

savo sprendimų apie lai,
mažai, nes didžiuma sveikų vy-

bininkai Val-

dėl to kokių rolę lošė Pennsyl- 
vanija karėje.

Darbininkai žiuri j šiluos <la-

pilimi tikrojo uorei, nes mažne

tyli didžiųjų kapitalistų 
spyrimą kovfotti su visuomeni
niu neramuum, kurį gali pa
gimdyti nedarbas, kovoti su jie- 
gn 14,000 padėjėjų valstijos po-

UZSI

Projckte nėra nieko tokio, 
kas nurodytų į pasistengimą pa-

rus, ir moteris, kuriuos išliks 
vargas ašių “darbo trukumui.”

Kad teikiamos organizacijos 
darbas bus nukreiptas labiau
siai prieš darbininkus, lai tą pa
rodo buvusiojo vice governoro 
Mc Clain’o, vyriausiojo suma
nytojo šilo projekto užreiški- 
mas, kuris Pbiladclphijoj pasa- 
kė^

“Ne lik čia, l^tiladephijoj:, 
bet ir visoj valstijoj, policijos

piktadaryste. Jei darbo truku
mas tikrai užeis, lai vietų vei- 
kybos, saugojančius asmenis ir 
nuosavybę, reikalaus sustipri
nimo ir liuoso noro namų gyni
mo policija bus pati geriausia 
veikyba (am sustiprinimui.’’

as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917 
mastei’ ai Chicago, UI., Mar. 29, 1919 
mastei’ at Chicago, Iii., Dcc. 27, 1918,
PA LEISTIEMS KARėl VIAMS

ŽINOTINA.

delei 60 dol. dovanu.

VVashington, D. C. kovo 29 
nuo šiol paleistiem# karei
viams. kurie dar negavo jiems

nereikės Zonų Finansų oficie- *
riui siųsti savo originalio atlei
dimo cenlifikato, kaip lig šiol 
kad reikėdavo. Užtvirtintos

duodamos artimiausiam rekru- 
tavimo viršininkui sykiu su at
leidimo originalu, ant kurio tu 
ri būti padėta tam reikalui pri 
taikinta žymė.

Taip praneša Karės Departa
mentas. Tas nuosprendis pa-

proteslų dėl reikalavimo siųsti 
j Zonų Finansų Olicierių atlei
dimo raštų originalus. Daugc-

sa savo cerlifikaftus.
Atleidimo kopijos turi Luti 

pilnos ir nieko nepraleista nei 
kas rašyta ar spausdinta ant 
originalo dokumento. Neužil
go rekrulavimo viršininkams 
bus pasiųsta blankus, tinkan
čios kopijoms.

1‘inigyno Sekretorius Glass

saugos. Visi kareiviai ir juri
ninkai, kurie turi karės apsau-

Sociaiizmo Mokslo Skyrius
Senovės ir viduramžių revoliucijos. i klesų spėkų santykiuose pasikeitimo, kad valdy- 

| ino vairas patektų i naujos klesos raukas; klesų
K. Kautsky.

palūkininkų ir pirklybos kapitalas. Abudu gali 
laikinai padaryti greitų ekonominių permainų.

senų darbo amatų skylimą į didesnį skaičių nau
jų, o taipjau vergų darbu pagreitinti didžiosios 
pramonės pažangų; palūkininkų gi kapitalas tu
rėjo tik trukdomąją veikmę į esamąsias gami
nimo formas, nesutverdamas nieko nauja. Ko

du r- 
pra- 
ku-

bu vedamąją ant didelės skalės žemės ūkio 
iiionę pagimdidavo kariais politinių kovų, 
rios turi musų laikų socialių revoliucijų i.švaiz-

grąžinus, atsleigus tokias sąlygas, kokios buvo 
anksčiau, o ne kad įvykinus naują visuomenės

theia) įstatymu, kurį Solonas įvedė Atlikus ūki
ninkams, taip buvo su Romos kaimiečių ir pro
letarų judėjimais, kurie savo vardą įgijo nuo

Prie visų tų priežasčių — ekonominio plėto
jimus lėtumo, stokos gilesnių visuomenių sąry
šių pažinojimo, politinio gyvenimo susiskaldymo

novės, o taipjau nemaža ir viduramžių laikais 
prisidėjo dar ta aplinkybė, kad menkų, palygi
namai, tebūta spėkos priemonių bekįlančioms 
klesoms nustelbti. Biurokratijos dar nebuvo, ne
buvo jos bent ten, kur viešėjo gyvas politinis gy
venimas ir kur ėjo spirtos, aitrios klesų kovos.

plėtojo jau tik ciesorių laikais. Atskirų, komu
nų viduj, lygiai kaip ir jų susižinojime su kit-ki- 
ta sąlygos buvo papraščiausios, lengvai apžvel
giamos, o lodei nereikalaujančios jokio ypatin
go dalykų žinojimo. Reikiamų valstybes daly
kams vešli žmonių viešpataujančios klesos elng-

laikio, kurį galėjo suvartoti dailės, filosofijos, 
politikos veiklumui. Viešpataujančios kiesos ne 
ne tik viešpatavo, jos ir valdė.

Iš antros pusės, žmonių mases nebuvo vi
sai beginklės. Ištiesų,
senovės 
kiekvienas šalies pilietis buvo ir kareivis.

priešingumai negalėjo pasiekt tokio aštrumo, 
idant prispaustose klesose butų galėjus stipriai 
šaknis įleisti mintis apie visišką esamųjų daly
kų pervarta, o spaudžiančiosiose klesose vėl Lu

Taigi šita aplinkybė ir darė tai, kad

ssiai pasibaigdavo tik pašalinimu kurių-nekurių 
blogumų ir kurių-nekurių atskirų asmeniu o 
dažnai panašių revoliucijų buvo išvengiama abie
jų pusių nusileidimais, kompromisais.

savo politinėmis, bet ne ekonominėmis, formo 
mis arčiausia prie viduramžių stovi, yra Angli
ja; biurokratija ir mililarizmas joje mažiausiai'

valdo; tatai gi iš didžiulių naujo-

klesų besistengimai daugiausiai apsiribojo lik 
besistengimu pašalinti atskirus blogumus, vie-

suomenčs sistemą; ji yra tokia valstybė, kur 
praktika išvengti revoliucijų kompromisais yra 
labiausiai išsiplėtojus.

Uncijas, bet užtat jis labai palengvino klesoms 
dagi prie mažiausios progos apsiginklavusioms 
stoti vienai prieš kitą. Smarkių, kruvinų suki
limų ir piliečių tarpusavio karių senovės gady
nėj ir viduramžiais nestokavo. Įnirtimas, ko
kiu kovota, dažnai buvo neapsakomai didelis, ir 
pasibaigdavo išgujimu ir eksproprijaviniu, kar
tais dagi visišku išnaikinimu apveiktųjų. Kam 
atrodo, kad nuožmumas ir kruvinamas tai so-

naisiais laikais gali rast labai daug. Bet kas so-

tajai iki tam laikui klesai užkariavus politinę galią 
įvykinama jurislinio ir politinio visuomenės ant
stato, būtent, nuosavybės sąlygų, pervarta, tas 
jokios socialės revoliucijos ten neras. Sociali#

čiodamas ir trukčiodamas, nesusikoncentruojųs 
į atskiras dideles katastrofas, bet suskilęs suei

“neturinčių, dažnai sutrukdomus ir vėl atsinau
jindamas. Didžiausioji kalbamojo čia laiko vi- 

geriausiais klcsiškosios suomenės pervarta — vergybčs išnykimas Eit-

Prie nes nieko apie tą įvykimą nepastebi, ir šiandie 
dagi nedidelio tenka jis hipotezių pagalba rekonstruuoli.

jęs per šimtmečius ant kalno 
viršūnės pradėjo tirpti ir nuo

nas Elbruz yra augščiausias kai 
nas Kaukaze, 18,500 pėdų augš- 
čio i rbuvo skaitomas užgesusiu 
vulkanu.

į Rodskcijos Atsskvnssi į

^M. Kasparaičiai, Bacine, Wis.
- Panašus pasiaiškinimas bu

vo išspasudintas “Naujienų'’ nr 
72. Manome, kad to Užtenka.

Niūronių Jurgiui, Sioti.v Ci
ty, la. — aClvome. Ačiū.

J). K. S., Roseland. — Vielos 
stokos 
tamsia

Ar reikia paskolos ant jūsų pruper 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo namą, lotų ar f urmą) 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL. MANUFACTURINS 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tol. Drover 6311 
Chicago, III.

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madisou st.
Suite 60U—612 

Phone Haymarket 256?
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Ilalsted St 
Phone Canal 4626

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedddieuiais lik Madison it 
ofise.
Rezidencijos telefonai 

West 6126.

delei ir, antra, kadangi 
užreiški, jogei nematai

VyriškąDrapanij barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda 
$15 ir 25 doler|us.

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

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Halated atr Chlearo. III I

po

nuo $15 iki 
nuo $7.50 iki

kailiu pa

siutai ir o

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 8. La Saite St.
Telephone Central 6390

Vakarais
WU W. 22nd Street

Telephone Centrai G990

tijų” valdžios nelik nenori pa
sižiūrėti pro atdaras duris ir 
langus, ir matyli kaip išlikrųjų 
’atykai yra, bet nenori, kad ir 
kiti tatai pamatytų ir žinotų. 
.Jos nenori, kad pasaulis žino
tų, kas išlikrųjų dedasi komu-

moterų bedarbių yra daug ir jų 
skaitlius auga. Valdžia bando

molerįs kurios reikalauja dar
bo, gautų jį ben pasidarymui

nj, ji mobilizuoja visus darbi
ninkus, imdama juos —miiitari- 
nėn tarnystėm tvarkai užlaikyti.

jiems geriausiai tinka, k. u. aid 
viso gyvenimo, dvidešimts ar 
trisdešimts melų išmokėjimo, 
dvidešimts ar trisdešimts melų 
“endowment” (arba ant “endo- 
Avmento” išmoka’ma sulaukus

lę sutrumpinome. Tikimės, 
nerugosilc. Mums butų malo
nu, kad jus, draugai, Inos ne- 
susiprallimus išrištute kaip nors 
kitokiu bildu — ten ant vielos.

S. Gavrilavich, Benlon Har- 
bor, Midi. — Patarimas labai 
neaiškus. Kokios rųšies ko
sulį la “gyduole” prašalino ir

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Gnrfield 1647.

SUV. VALSTIJOS.
Algos gaunamos prie šilų aplin
kybių v ra visai neužtenkamos

glijos taip ir Francijos valdžios 
atsisakė duot pasportų savo pi 
licėiams, kurie Berno sociali#-

Malšins neramumą spėka.

Harrisburg, Pa. — Gabiai

vaisius, ar jo lupyna? 
tarimo galima suprast

augšėiau minėtos komisijos na-

Truc translation fil°rl wilh thp post- 
master at Chicago, III., Mar. 29, 1910 
as reųuiied by thc act of Oct. 6, 1917

Teroro 
platintojai.

Buržuazijos laikraščiai labai

likai “bolševizmo pavojų.

lė taip nepaprasta

alkaiių ir be pastoges. Du Ame
rikiečius, einančius bulvaru dės 
llaliens per penkis blokus užkal 
bino šimtas moterų, neturinčių 
ką pa Va įgyt i ir kur prisiglaus-

pakenčiamas. Francijoje be
veik visai nėra auglių apsišildy- 
mui namų, verda daugiausiai 
kūrindami malkomis. Benzinos

Kazimieras Gugis

rovės akle’’ yra pienai sumobi- 
lizavimui 14,000 ginkluotų vyrų

valstijos policijai “jei dėl 
darbo”; kilių “neramumas 
suomenėj.”

Sumanymo gudrumas 
lame, kad tame sumanyme yra 
keli “rcforiujiniai” dalykai. 
J arp tų yra trumpai nurodoma 
į gerovės, švietimo, žemdirby-

nc-
vi-

Įima pirkti. Didžiuma žmonių 
vartoja žvakes žibinimui ir pa-j sies ir anierikonininio projek-

gos rijos kas

kuogreiciausiai. Mokesčiai už

nėms apsaugų bendrovėms. Be 
to yra ir kitų palengvinimų.

Visus šiuos reikalus atliekant,

bet tiesiai kreipties į valdžios

Elbruz veikia.
LONDONAS. — Pskovo laik

raščiai rašo, kad jau nuo keleto

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras,

Nanių Ofisas:
3323 S. Maisteli St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

ATKREIPIU lietuviu jr lie
tuvaičių dums, kad aš užbai
giau las mokslo šakas, nusilp
nėjimo narių, paralyžiaus, roti 
malizmo ir visokių kitokių pa
viršutinių ligų,

Aš kaipo lietuvis, savo tau
tiečiams patarnausiu kuotei- 
singiausiai,

Valandos nuo 9 ryto iki 9 j 
vakare, Nedėliomis nuo 9 ry
to iki 4 no Dietų,

Dlč W Y Į!SZK E'.VI <’Z
1 107 Milvvankee Avė, Chicago

Tel, lluml)oldl 457

Dr. M T. STRIBUS
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulcvard 168
Rez Tel Sceley 420

Miesto Ofisas:
ir N. Rearborn St. 

1111-11 Unity Bldg.
1€j. Central 4411

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bcpni’lyvl- 

šką laikrašti; tik $1.09 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinč 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”'
Box 96, Hari, Micliigan.

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

3149 8. Morgan St., kerti 33 rt 
Chicago, III

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišku 

Taipgi Chroniškų Lite
OFISO VALANDOS: 

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

dėlioniis nuo 9—2 popiet
Telephone Y«rd» fi1*7

Dr. D. J. BAGCCIUS
L'etuvis Gydytojau ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnau 342.

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

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, boudsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas ilalsted st. 
Rooin 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
K vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1,
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jausmą kankino Danutę.
Pngaliaus Danutė nutarė per

galėti baimę. Prieš išvažiuo
jant Adomui į mokyklą, jinai 
sykį suliko eiti pasivi^inėti. A- 
domas buvo nustelantas ir nega
lėjo suprasti, kas atsitiko šit 

Danute.

RYTAS. Kuomet saulė jau slėpėsi už

Pabusk tu jaunute krutinę, 
Jau rytas išaušo senai; 
Ar jauti kaip tavo tėvynę 
Prislėgė sunkieji vargai? 
Aptemo šviesioji saulutė, • 
Neb’tcko skaisįiųjv varsų; 
Nutilo čiulbėjus lakštutė 
Del brolių vargdienių žmonių. 
Gana jau gana bus miegoti 
Irpinti pintinę sapnų! 
Jau laikas prie darbo sustoti 
Ir sekti pėdomis tėvų. 
Jie šolj mus bočių apgynė 
Ir gėlėm apsėjo laukus; 
Jie dainą nemarią supynė 
Ir garbino meilės dievus 
Kur tavo dainelės, vaikine 
Kam liūsti, per dienas naktis! 
Kam digliai tau bado krutinę, 
Kam ašaromis plauni akis?! 
Dar kartą pabuskie krūtinė, 

, Numetus retežius sunkius, 
Ir skriskie į savo tėvynę 
Ten ašaros gailios nudžius... 
Iš mažo tu didvyriu stosi 
Ir žengsi prie meilės artyn 
Tu bočių mus dainas kartosi c
Ir neši vėloką pirmyn...

raudono regračio, du jaunuo
lių įrėši nuo krašto ežerėlio vi
duriu. Už valandėlės kitos jau 
kraštas buvo toli. Danutė per
gyveno nepaprastą jausmą, .li
nai apsiprato! Jinai net irklo 
griebėsi pati varyti laivelį. Jai 
amžinai rodėsi butų gerai gy
venti ant ežerėlio, toli nuo kraš
to ir nuo bejausmių žmonių.

Po to daug kartų Danute ių 
Adomas plaukydavo laiveliu.

Tečiaus sykį jaunuoliai per
ilgai užtruko ant vandens pa
viršiaus. Debesys apsupopadan- 
gę. Kilo audra! Laivelis blaškė
si į visas puses, lyg menkutis 
šipuliukas. Ežero vilnįs vis dra
skėsi smarkiau. Iš pradžių Da
nutė bijojo, bet matydama, kad 
veltui baimė atsidavė likimui
i rankas. Adomas ramino savo v
draugę ir sparčiai irklavo kraš
to link.

MOTERS! Laivelis.

Staigu sužaibavo. Vėjas pa
pūtė smarkiau. Laivelis susiū
bavo — apvirto. Danutė sušla
po.......... ,

Šiandieną Adomui rupi lekci
jos, o Danutė negali užmiršti 
laivelio. — Studentas.

MOTYNOS!
DUKTERYS!

J y s, ku
rios greitai 

pailstai: e- 
salc išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 

vnotos arba 
gi eit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate ine

lancholijai arba “numėlynavę”, iš- 
egzaminuokite savo krauju dėl sto
kos geležies. Nusated Iron paimtas 
tris syk j dieną po valgio padidins 
jusy stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugclyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. D.

Išdirbėjų Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas vir.šminėto l)r. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu pleskcliu ėmimui tris 
sykius i dieną po valgio.

Laivelis buvo Danutės miste
rija. Jinai niekuomet neturėjo 
progos būti laivelyj ant vandens 
paviršiaus. Jinai negalėjo įsi

vaizdinti, kaip žmogus jaučia
si viduryje ežerėlio linguojan
čiame laivelyje. Viena mintis 

apie laivelį priversdavo Danutės 
pulsą plakti greičiaus.

Vienok Danutė norėjo pergy
venti tą nepažystamą jausmą!

Laike vakacijų Danutė sušL 
pažino su Adomu, studentu. Ne

kartą jiedu šnekučiuodavosi, 
nekartą žaizdavo per ilgas va
landas, bet kuomet Adomas pa
vadindavo į laivelį, pasisupti 

aut ežerėlio vilnių, visuomet 
jam Danutė atsakydavo, — ne, 
neisiu! Nesijausiu gerai. Gi no
ras pergyventi nepažįstamą

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke 

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURINfl 
DISTRICT BANK

A STATE BANK
1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago 

kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus 
: TURTAS $5,000,000.00

Wm. N. Jarnagin, 
Prezidentas

L.M.S.A. Iždininko 
Atskaita.

Už 1918 m. Įplaukos:
Nuo Scnojd iždininko G. Be- 

nosiiaus priėmiau .... $43.37
Ir notą ant....................$7.00
Nario mokesčių įplati-

kė..................................... $3.00
P. Žala toris pridavė mo

ksleivių vakaro įplaukas $60.00

Viso . $113.37
Išlaido:
K. Augustinavičiui už sure- 

dagavimą 10 “Moksleivių ke
lių’’ numerių .............. $50.00

Skolos:
Neišmokėta J. Vitkui už su- 

redagavimą 5 “M. K.” nume
rių ................................. $25.00

Turtas:
Visas Susivienijimo turtas, 

atėmus skolą, sausio 1, 1919
metų siekė........................$38.37

Dabartinis iždo stovis.
Įplaukos:
Nuo pereitų melų kasoj li

ko, išėmus skolas..........$38.37
Nario mokesčių įplaukė $4.

Viso $42.87
Skolos:
Neišmokėta J. Vilkui už su- 

redagavimą 3 “M. K.” nume
rių ................................... $15.00

Apmokėjus skolas grynų pi
nigų kasoj lieka $27.87

Ižd. K. Augustinavičius.

sirengęs papildyti by kokį kri- 
mlnališką darbą.

Nėra žiūrėta, kaip jus savęs 
nesiteisiiilumet, po kokia dokri- 
na nesislapslytumel, kokiems 
dievams nelikėtunict — visuo
menė sprendžia jumis palei jū
sų darbų, ir tokio užmokesčio 
susilauksite, kokį užsipelnote. 
Del geresnio savo būvio jus kal
bate pažeminimą ir neteisybę a- 
pie kitus prarūdydami jų įtek
mę; dėl savo įtekmės jus saldž- 
liežiuvaujate prieš visus, dvi- 
veidine skraiste apsidengę savo 
akis; dėl savotiškų ambicijų jus 
darote intrigas, žadindami ne
sutikimus tarp partijų; dėl savo 
naudos jus užstojate kelią ki
liems, nekartą atimdami pasku
tinę duonos plutą nuo jųjų bur
nos. Jus esate vergais savo a- 
pyslovos ir protas jūsų dar ne
pasiekė laipsnio žmogaus šei
mynos išsivystymo.

Taikinimasi prie aplinkybių 
yra vergavimas, pergalėjimas 
apystovos yra heroizmas. At
siminkite Bruno, kurio kaulai 
sudegė niektikystės liepsnose; 
atsiminkime Galilejo, kuris su
puvo kalėjime; atsiminkime 
Liuterį, kuris praleido veiklias 
gyvenimo dienas tamsiame sk
iepe; ir šaukime į savo omenies 
galingą moderniškų amžių 
vyrą, Karolį Marksą, kuris visą 
ainžį buvo persekiojamas ir 
niekinamas, — ne, atsiminkime 
visus ir kiekvieną didelį vyrą, 
ant kurio galvos pagarbos lau
rai žaliuoją, o pamatysime mes, 
jog jie visi tapo didvyriais, ver
tais godonės ir pagerbimo, už
tai kad jie nesilaikė prie aplin
kybių, bet grūmėsi su žaiurios 
apyslovos veiksniais, idant pa
darius šią žemę tinkama vieta 
žmogaus ekzislavimui.

A STATE BANK

H. E. Poronto,
Vice_Prczidentas

John W. Gorby,
Vicc-Prezideutas

Frank L. Webb,
Kasininkas

J. R. Rolley, 
Pag. Kasininkas

F. C. Hoebel, 
Pag. Kasininkas

S. L. Fabijonas,
Liet. Skyr. Vedėjas

A. Petruliu,
Real Estale ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

Neapgintas Bromas.

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike kares bi
jojo laikyti savo pinigus ant knyguFas banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKA. Moka 3% procentą. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atliki
mą dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudalo j nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Scredomis 
ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai.

protiškom prostitucijon yra pa- žmogaus patyrimas ir kaip len-

Jeigu man butų pavėlinta 
kalbėli į tuos žmones, kurie lai
kosi prie apyslovos ir jei jie 
klausytų manęs (kaip aš žinau 
jie neklatįsis) aš jiems sakyčiau 
štai ką: Jus besitaikydami prie 
aplinkybių išsižadate savo idė
jų, partijos šventų doktrinų ir 
žmonijos idealų; jus apleidžia- 
te savo draugus nelaimei užti
kus, išduodate juos budeliams,' 
papildote neteisingas prisiekus, 
pataikaujate ir saldžliežuviau- 
jute savo priešams, — jus laido
jote gyvus kūnus kapuosna.Jus, 
laikydamics prie aplinkybių, su
minate teisybę ir dorą po savo 
kojų; jus teršia te kilų reputaci
ją, nuplėšiate' garbę; jus šmei
žiate, veidmainiaujate ir meluo
jate. O žmogus liek įbridęs

Kas, tad, priverčia vergauti 
tamstos smegenis, brangus kla
usytojų? Kokia nematoma e- 
sybė apdengia protą miegan vi
liojančiu žydru ir patepa širdį 
grabinės puotos aliejų? Kokia 
spėka sustabdo tuos minčių žai
bus, kurie normališkoje galvo
je, it kalavijus aširienįs, rėžo su
kietėjusią odą nedorybės šmėk
lų ir lyg su perkūno pagelba 
verčia išaugštintus bokštus auk
sinio dievaičio švenlinyčios, pa
versdami žmogaus sielą į dei
manto kristalą, kuris gali žėrė
ti skaistybėje iki pabaigai svie
to? Kas neleidžia žmogui ženg
ti dvasinio palociaus lieptais iki 
pasiekimui augščiausiojo laip
snio visasvielinės civilizacijos?

()-gi supelijęs siivalkiolas ir 
nusitrynęs metalo šmotas, kuris 
pavidale naujo valdovo, prade
da užimti karalių sostus, prezi
dentų puošnias raštines ir atsto
vų gelumbinius sėdynes, šis 
galingas karalaitis apkabinėjo 
kiekvieno kaklą žemų troškimų 
įbroslvomis. Jis apvainikuoja 
garbe ir laime savo ištikimuo
siuos ir tuos, kurie, nesilaiko 
prie jojo noro, prikala prie kry
žiaus. Užtai šiandie turtingas 
vagis sėdi savo puikiuose rui
muose, nuskurėlis elgėįa alk
sta kalėjime; turčius valgo 
mėsą - beturtis griaužia kau
lus; turtingas skęsta linksmy
bės vyne - beturtis prakaitė ir 
ašarose; piniguotį gydo dvylika 
daktarų bepinigį marina vie
nas šundaktaris; turtuolis stovi 
ant kalno beturtis pakalnėj; 
turtingam dangaus vartai yra 
atviri biednam pragaro.

šis nelygumas yra baisus, ne
teisingas ir nuožmus. Apyslo- 
va yra nelikusi tobulam gyveni
mui. Ji yra žeminanti ir mari
nanti kiekvieną augšlcsnę aspi
raciją, kiekvieną killesnę mintį 
ir prakilnesnį pasišventimą. Ar 
prie šių aplinkybių reikia laiky
tis? išsižadėti visko kilio, o 
griebtis tų nešvarių būdų, ku
riais turtas yra atsiekiamas?

Bet koks įtekmingas yra

gviai išvysto jis jo troškimus^ 
ir paskatina darbą. Kaip kučli- ( 
kis pamatęs margą peteliškę, 
palieka savo sergėtojus ir visas 
žaisles, o leidžiasi paskui gyvū
nėlį miško laiikuinynčn, kur jis 
pasiklysta ir pražūsta; taip 
žmogus patyręs, kad auksas yra' 
naudingas, išsižada visų savo 
dvasios brangenybių ir savo 
mylimųjų, ir bėga purvinon 
klampynėn pagauti turto vaba-'
10. Taip suklaidintas žmogus 
jei įmanytų, lyg tas karalius 
Midas prašytų galingo dievo, 
kad viskas, ką jis paliečia, pa
virstų į auksą. Kada Midas pa
lietė medžio šakelę — tuo .per
simainė į auksą. Jis palytėjo 
akmenį, palytėjo grumtą — šie 
taipgi persikdite į gelsvą meta
lą. A, koks džiaugsmas Fry- 
gijos viešpačiui!

Jis sėdo pietauti. Jis paėmė 
duonos šmotą į savo rankas— 
bet, nelaimė! šis irgi pavirto į 
auksų; bando nors kąsnelį pa
imli į burną kokio-nors maisto, 
bet nieko dantims negalėjo įka
sti: Gere jis vyno stiklą, vienok 
ir tas, lyg išlarpintas auksas, 
nubėgo jo gerkle. “Eik”, sakė 
dievas Bakchus badaujančiam 
karaliui, “prie Paklotos lupęs; 
tenai įmerk savo galvą ir kūną, 
ir nuplauk savo nuodėmės”. 
“Eik”, atkartoju aš gūdžiam pi
niguočiui, “j nuskriaustųjų mi
nias ir maldaudamas jų atleidi
mo nuplauk purvus nuo savo 
sąžinės savo karčiomis ašaro
mis! Tavo siela miršta iš bado; 
tavo kūnas dvokia nedorybe”.

Neužbaigė nuotikiai Frygijos 
karaliaus, niekuomet negali už
sibaigti kritika ir tų, kurie tai-1 
kosi prie aplinkybių.. . Kartą 
Midas klausėsi niuzikališko ko
ri lesto tarp piemenų dievo Pa n 
ir išminties Viešpačio Apollo.

Savo piemeniškas [birbynes 
pute dievas Pan su dideliu sma
rkumu ir jųjų kaimiška melodi
ja suteikė jam pačiam nemažą 
užs'iganėdiniiną. kada kilo A- 
pollo; jo antakiai apvainikuoti 
Parnaso laurais, jo. rūbai iš 
Tyro purpurų. Kairėje ran
koje jis laikė lyrą, dešiniąja už
gavo gaudžias stygas. Visi klau-1 
sy lojai tuo jaus pripažino Apol
lo viršystę, išskiriant apgailes
taujantį Midų, kuris laikės nuo
monės, kad piemenų dievas lai
mėjo. Apollo negalėdamas trivo
11, kad toks atbukęs girdėjimo 
aparatas turėtų dar žmonišką 
formą, privertė karaliaus ausis 
augti ilgyn, apželti plaukais iš 
lauko ir iš vidaus ir tapti typiš- 
komis asilo ausimis.

Šiandiena eina mirtinas kon- v
lesias tarp turto dievo Dolerio 
ir tobulumo dievaičio Proto; ir 
nūdieniniai gyventojai yra tei
sėjais. Atsistoja, štai, prieš 
žmogaus akis išsipūtęs punigų 
maišas, kuriame šnopščia nuo
dingų šliūžių balsais, ir tada iš- 
kįla prieš jojo regėjimą šventy
be žerėjanti figūra — dvasia vi- 
sasvielincs tobulybės, kurios ai
dai, lyg saldi archangelų simfo
nija, žadina žemę atbusti lietin
game ryte ir pirmu sykiu išvy
sti laimes šviesą prasimušančia 
iš tarp juodųjų vargo debesų. 
Kuriai gi idėjai pripažįsta vir
šystę protingas žmogus? Kurį 
gi obalsi garbina taikantysis 
prie aplinkybių individas su 
nudribusioms Mido ausims?

Pabuskie, žmogau, iš viliu- 
gingų sapnų, kurie tau rodo de
moralizuojančius paveikslus 
ant suteptos marškones, kaban
čios ant vartų kapitalo koply
čios. Lai tavo siela skrenda iš 
los siauros aplinkybių klėtkos 
idealo dausosna, kur pavirtusi 
eterio virpančiomis vilnimis, 
galėtų nardyti laisvės šalti
niuose. Su vienu tavo valios 
sujudėjimu tegul krinta iitiksi- 
nes žirkles iš mulkintojų rankų, 
su kuriomis jis kurpė tavo dva
sios sparnus.

KLEIN BRO
î

■ Il.iI Lil^ VI1IM pi

10 Štampu Dykai 
Panedėlyj! Ste- 

mpų dalinimo 
dienoje! Atsi

neškite knygutes.
i! —
iu, musų didelis

39-tas Metinis išpardavimas ■ 
šie kosmetiniai bargenai dėl PANEDĖLIO ir 

UTARNINKO
Vardnn musų 39-nių metų kasmetinio iSpardavitno, mes Karšina
me šiuos nepaprastus bnrgenus. Pamatykit kitus didelius oaro- 
(Invnnus kasdieni).

Vyrų “Read- 
ing” kelnės. 
Pavyzdingiau
sios $4 koy- 
bės, mieros 

iki 50 per juo
smenį $l.p7.

Geriausios bal
tos virimui bul 
bės, liti svarų 
bušelis, ..79c.

Snider’s To- 
mato Catsup, 
didelė bonka, 
............... 20c.

Puikus Mikno
ms Gingham, 
pavasarinės

Pcler’s čevery- 
kų šveitalas, 

j>ilnn 10c mie- 
ra, 3 dėžutės 

Už ......... tOc.

Vyrų baltos 
išsiuvinėtos 

nosinės, ĮpUna 
inict-a, (ne 

daugiau 0) 4c.

Vyrų Balbrig- 
gan marškiniai 
ir kelnės, visų 
mieru, 50c ver
tes, Kiekvienai 
................. 29c.

Vaikų kepurės, 
1 šmoto viršus, 

visos vilnono 
audeklo, mie

los iki 7’4 33c.

Kjrk’s OI i ve 
Toilet muilas, 
(nelnugiau 4 

‘motu) šmotas 
...... 4% c.

Karo Goru Sy- 
rup, mėlynas 

kubelis 45c ble 
k i nė. specia

liai. tiktai 34c.
Raityta musli
ną, 36 colių pl
atumo. 22c ver 

tė. nedaugiau 
10 yar<ly, var
das .... 12‘^c

Mezgimui bo-

'CMC arba, A- 
merican Maid 

pilnas 12 mie- 
ros malkelis, 
kiekvienas, 

............... 6%c

Perfcctlo ga
lavai sumaišy
ta naminė ma- 
leva, geriausios

no kenas -1.17.

Plovimui len
tos, didelės 

nrieros, gerai 
padarytos 33c.

pi lai. 18X25 co
lių, gražiai au

sta, pripilta 
sanitariškomis 

plunksnomis, 
kiekvienas 47c.
Vilnono popti- 
no sijonai, Na

uji pavasari
niai modeliai 
moterims ir 

merginoms, 23 
iki 30 juosmuo, 
$3 vertė 81.97.

vertė šne dau
giau 10 jardų), 
yardas .. 14c.

Langų užlai
dos, 3 pėdų 

pločio, 7 pėlų 
ilgio, nejaugiau 
2, kiekviena 

.......... 39c.
Slalavois stik
linas taurės, 
skaisčiai nu- 

lirbto stiklo 6 
UŽ ..'.............. 11c
Vilnonas dab
artine -audek
las, 42 cnlhj 

mėlynas arba 
žalias $1 vertė, 
yardas, ne dau
giau 8 yardų), 

................59c.
Fletchers (’asto 
ria, 35c bunka 
................. 23c.

VYRŲ PAVASARINIAI SIUTAI 
DIDELIAME IŠPARDAVIME

Geriausia stailė, tvirtumas ir koky
bė už jūsų pinigus. 

Su liemeniu siutai $25.
Extra kelnės dykai.

Puikiai pasiūta, geros matarijos, ge
riausios sezono su lie- flfcuS 
meniu modeliai. fxtra W B įL^ 
kelnių pora tos pačios 
materijos dykai, su kie- f j B 
kvi'enu siutu po.......
VAIKŲ DIRMAVONeS SIUTAI 

MĖLYNOS SERGE SIUTAI
Puikiai pasiūti su liemeniu arba karinio mo
delio, su arba be diržo, ižambus kišenini, kel
nės kirptos extrn pilnai, nrieros iki 18 fl* 4 
melų po ............................................. <9 " U

Kiti dirmavonės e.iutai po $12, iki $20
DYKAI yaikų $1.00 pavasarinė ke
purė su kiekvienu vaikų siutu po $10 
arba daugiau.

Vyry nauji pavasariniai marškiniai po 95c, $1.15, $1.50 ir $3,8

MOTERS! Pamatykite musų puikius Velykinių staiilų varoda- 
vimus siutų, kaulų, suknių ir kepurių moterims, 

merginoms, ir mergaitėms. Pirkite dabar sutaupydumos.

O galingoji proto spėka, pri
rakinta retežiais prie apysto'vos 
šaltos uolos, draskoma valdiš
kų kirklių, — kada tu liuosybę 
išvyli? Tada kada žmogus ga
lės drąsiai ištarti: “Vietoje auk
so, vietoje garbes, duok man 
apšvietą, duok man žinojimą, 
duok man gryną sielą!”

Chas. K. Cherry.

Musę Jaunimas.
Nūnai nerasime nei vieno 

žmogutis, kuris netikėtų kad 
apšvietimas yra reikalingas. 'I'ai 
jau yra neužginama tiesa. Pir
moji papėdė linkui apšvietimo 
yra A B C lekcija — išmokini- 
mas skaityti ir rašyti. Išmokus 
tuos pamatinius dalykus, tam
pame įvesti į magiškąjį knygų 
pasaulį, kuriame gyv e. n i m a s 
tampa vertu gyventi. Prieš mus 
atsiveria platus dirvonai! Kiek 
tuomet troškimo, kiek jiegos 
mes aukaujame mokslo dievai
čiui! Ir vis lik dėl lo, kad pa
vertus platųjį dirvoną į derlin
gą dirvą. Vaga po vagai vis 
arčiau einame prie tobulybės. ..

Jaunuoliai, 'musų šventa už
duotis vra mokvties lobuliu- v 
lies ir dar syki mbkinties—to- v v
Lulinlies Bei ar visi mes pasi
mokiname? Ar visi sunaudoja
me brangų jaunystes laiką pro
tingai? Oi ne, oi ne.

Pirmiausia mes esame vergai- 
prirakinti prie ‘mašinos ratų. 
Tai skaudi gadynės žaizda, bet 
ją jau pradeda gydyti draugijos 
reformatoriai. Man čia )icviel<i. 
Aš jaunulis moksleivis ir leng
vai galėčiau dar suklupti.

Tečiaus valandėlei pasiliuo-

savę nuo mašinos ratų ir gi ne
sinaudojamo proga. Kiek dvo- 
kinyčių ant kiekvienos didmie
sčio gatvės kampų-kampelių? 

Vakarais visos jos pilnos jauni
mo. Kiek šviesių langų? Pagal 
juos riogso žmogiški stulpai — 
musų frantai. Ir kas galėtų iš
skaityti visas nedorybes, kurių 
jaunimas turėtų, lyg ugnies bi
joti. Bet kur tau mes norime 
užsimerkti ir nematyti!

O gal jaunuoliai pasakys, ša
lin silpnavaliai, mums milžinai 
reikalingi! Mes turime ii- milži
nų. Jie prieš kalnus sparčiai ko
voja ...

Teisybė, šiandien teko patir
ti, jog randasi gana didi dalis 
jaunuolių, kurie pradėjo mokiu 
ties tobulinties. 'Tik gaila, kad 
pradėjo ne iš lo galo Jie slu- 
dijuoji*” sociologiją, ekonomiją 
ir kitokius visuomenės mokslus, 
bet nemokama pasirašyti savo 
vardo. Tai milžinai, jiems vis
kas yra galima. Bet liūdna ir 
gaila jų. Veltui gaišiname lai
ką. Kalnai pasiliks kalnais....

Pirmiausia išmokime rašyti 
ir skaityti jeigu nepersunku, 
dar ir skaitliuoti. Pradėkime 
nuo lengvesnio nuo savos 

lieiuvrškos, kalbos, o paskui l i
kime prie mokslo kalnų. Prie
šingai gi, paklysime.

(/hieagoje, ir kitose lietuvių 
l./uveinėse, ikelclas mokinių ;ir 
mokyklėlių turi spcci.ales lietu
vių kalbos k lesąs. Pasinaudo- 

Idnre proga. Pasimokinkime, 
broliai! Mokslo paslaptys ir dė
sniui palo! bus mums nepriei
nami, pakol nepažinsime dės
nių paprastos kalbos. Be kal-

(Sčka aiit 6 pusi.).
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Sustabdyk Vagį! 
“JUMBO” gazo degtuvas, parodytas čia 
po dešine, tikro dydžio, yra vagis ant 
kokio tai nebūtų šviesos įtaisos Chicagoj. 
Jeigu jus turite toki, meskite šalin. Jis 
tai ir yra priežastimi didelių bilų už ga- 

ir daugelio skvinclvj kurie pasiekia, mus.

Tvirtinimas, kad “Jumbo” duos daugiau 
šviesos tuo pat laiku eikvodamas Tai yra

<‘Jl MBO”
gazo degtuvasmažiau gazo yra netiesa.

Vartokite mantle degtukus gavimui daugiau švie
sos su mažiau gazo. Deginant po penkias valandas 
į dieną per mėnesi, “Jumbo” suvartoja $2.30 vertės 
gazo; “Junior” mantle degtuvas i tą laiką suvarto
ja tik už 39 centus vertės gazo, arba $1.91 mažiau 
ir duoda daug daugiau šviesos.
Mes parduodame “Junior Mantle” čielą degtuvą tik 
už penkiolika centų (kurie mažiau kainuoja negu 

kad “Jumbos” paprastai) arba 
duodame vieną už dyką mainais 
ant ‘‘Jumbo”, musų didžiojoj raš-

Tai yra 
“PUMOR MANTLE

*» duotų krautuvių.
WEST SIDE 
W Madison st.

• W 12th St.
Milvvaukee av.
W 26th St. 

W Madison st. 
NORTH SIDE

3071 Lincoln Avė.

The Peoples Ges Light & Coke Co 
Michigan Avė. at Adams Street 

Telephone Wabash 6000

• 2142 
» 1709
’ 1641

3731
4033

3643 Trving Pk BĮ v 
408 W North Avė.

SOUTH SIDE 
731 W 63rd St. 
3478 Archer Avė. 

103-5 E 351 h St. 
9051 Comnrercial a v 
11025 Michigan av.

The Wiersema State Bank
11106’08 Michigan Aventie

Raportas prieš pradedant bizni ant Kovo 4 d., 1919 padarytas 
Auditoriui of Public Accounls of State of Illinois.

ATSAKOMYBESTIRTAS
Paskolos ir diskauntai $839,517.93
S.V.Bondsai ir Cerlif. 421,607.56
Munic. ir Korp. Domis 152,960.66

Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis .......................... $10,000.00

NAUJIENOS, Chicago, III.

Fikčieriai ...........
Karės taupymo ir

slampos
Cash ir iš kitų bnkų

priklausančiai .

.... 4,189.08 
Rev.
.... 1,087.24

Depozitai ................. .. 1,<819,538.67
Neišmokėti dividendai.. 47.50
Rezervuoti taksomis .. 2,668.83

:::’7.853.53
$2.050,230.5 I

Sausio

Viso atsakomybės $2,050,230.54

Depozitų ............... $1,112,660.48
epozitų ............... 1.819.538.07
>elno ........................ $706,872.19Gryno

Oficieriai
Prezidentas NICHOLAS W. \VIFASA WIEBŠEMA, Prezidentas NICHOLAS W. \VIFRSEMA, Kas. 

GEORGE DALENBEBG. Vic-prez.FBEDEHICK J. \V1ERSEMA, p.-k.
Direktoriai ir patarėjai

\Vierseina. Herma n L. Barnes. George Dalenberg, Gailines Drllaan* 
Frede riek J. VViersema, F<lward W. Thomsis.

A STATE SAVINGS BANK

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

OF CHICAGO
Milwa«ikee Avė. cor. Caroenter Si.

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu F^inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Atsineškite savo bankinę knygute balandžio 2-rą 
MES MOKAME NUOŠIMTI 4 SYKIUS 

Į METUS
ir padekit savo taupomiemsiems čia daugiau uždirbti

II KRAUSE SAVINGS BANK]
[Į 1341 MILVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

šis yra seniausias bankas ant N. W. Sidės 
TURTAS VIRŠ $2,900,000.00.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGKPOBTU
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai auksu rėmuose nuo S8 00 ir aa- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
auiričiau. Pritaikome akinius uftdyką. 
Atminkit: Galvos nopėjin.as, nervliku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių litrų, kurios sa
li būti nraėalintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Otyrimas utdyką. jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei iral- 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s šilo- 
•ta, netęsk ilgiau, o Jieftkok paxelboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink, kad mee ko*, 
nam srvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prlrenkam.

8. M. MESIROFP, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba raistų, ateikit pas mana. A* buvau ap- 
tlekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patartimis DYKAI. Gailu 
padaryti bila kokius nutikus raktus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al sau 
draugas įmonių.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Reiny ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maieva malevojimui stuby išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

M01-S0M 8. Halsted St, Ckleece, IIL

(Tąso nuo 5 pusi.).

bos. be rašto k ta josime, lyg be 
galvą!

Pamenu, dar nesenai jaunini 
as skaudžiai barė moksleivius, 
kad pastarieji m užsiima jauni
mo švietimu, Tečiaus kuomet 
moksleiviai eina jaunimo tar
pai), mokina juos, jaunimas, ap 
serga neramiu mo

Nickuriems jaunuoliams gal 
nepatiks jauno moksleivio at
virumas. Trūkius tegul kiek- 
x it nas persitikrina savo sąžinėj 
ir aš neabejoju, kad pasakysi
me mea culpa...

Apie išimtis čia nebuvo kalba 
ma - Mokinys.

__________ r

Prie Kemijos žodyno.
Besiirdamas prakilniame ke

mijos moksle tankiai bandyda
vau surasti lietuvių kalboje lo
kius žodžius, kurie atsakytu siu 
dijuojamii dalyku sąvokoms. 
Pas kitas tautas, kaip anglus, vo 
kiečius, l’raneuzus, kemija augo 
pamaži, it aržuolas iš gilį'lės. 
lokiu bildu pas juos kiekvie
nai svokai atsirado tinkami žo
džiai, idant išreikkšti ją kabioje.
Lietuviai sąmoningai kemijos 
nenaudojo savo gyvenime ar 

pramonėse, tildei tinkamų tai 
lietai (mokslo šakai) paskirtų 
žodžių mažai turi. Kitų užaugin
tą kemijos medį jie turės arba 
priimti su svetimais vardais, su
darkydami tuomi išdalies savo 
kalbą, arba visai atsisakyti nuo 
jo , kas nėra galimą. Taigi čia 
bandysiu suvesti krūvon mano 
visą “research work” lame klau 
sime. Tie gi draugai, kurie žino, 
kad be kemijos visas pasaulis 
sugriūtų, ir kurie nepatingi per
skaityti “itioksleiviu kelius” v- v C V
ra maloniai užkviečiami išvilk
ti prieš “visuomenes akis” savo 
tyrinėjimus tame klausime, ar
ba nors prikišti savo dvyleki 
luiviilale kritikos bakstelėjimų, 
’luomct galėsime išdirbti siste
mą, kurios prisilaikytume ra
šydami liaudžiai straipsnius ar
ba lietuviškai mąstydami apie 
kemijos procesus.

Kemijos pirmiausiai turi rei
kalo su“ elementais.” Elemen
tas elementu gali ir pasilikti,
nors vienas rešėjas “Draugijo
je” ji bando vadinti “pirmena”. 
Elementų yra apie 80, bet ap
krikštyti juos visus lietuviškais 
vardais nėra reikalo. Galihie 
vartoti tuos vardus, po kuriais 
jh‘ žinomi tarptautinėse lobly- 
lėlėse. Bi t tankiau pasitaikan
tiems elementams galima duoti 
ir lieluviškcsnius Vardus, kaip 
va degis— oxygen; vandis
drogen; aitras nitrogen; sie
ra siilphur; kalkis calcium; 

ir t. p.
Kiekvienam elementui 

lauso koks nors turinys (valen- 
ce). Eclementas gali būti vien- 
turis, duturis, trituris, ir lt. 'Tu
riniui didėjant atsiranda eiga 
(process) kuri vadiname “degi
mas”; atpenč, lininiui mažė

jant gauname “gosimą”.
Vienas ('lementas gali akcir 

juoti (reacl) su kilu ir padaryti 
sąkabą (compoimd). Palygink 
spaudoje vartojamus sakinius: 
tautininkų akcija, lietuvių akci
ja. Galima butų vartoti ir žodį 
“sukalba sukibimas sąjun
ga” “reaction” prasmei išreikšti, 
bet tuomet sąvoka ‘(compound’ 
gali būti inmaišoma. Yra ir ki
tas žodis sąkabai (compouųd) 
išreikšti, kurį kai kurie rašėjai 
vartoja, būtent “sudėtinis”, bet 
tas man nekaip rekomenduoja- 
si.

Akcijos teoretiškai yra visos 
maždaug lygsvarios (reversible, 
tending to fonu eųualibrium),
bet praktikoje' mes užtinkame 
ir užsibaiglinių (irreversible, 
gonc to completion). Ant po-
pieros akcijų mes išreiškiame

Du Metu iše o inigu l^era
KREDITORIAI A. OkSZEWSKIO TRUSTO—LAUKIA

VILTIS GAVIMO PINIGU EINA SMAILYN

TEISYBE EINA AIKŠTĖN—MELAS PASIRODĖ
KREDITORIAI SUBRUZDO VEIKTI—DABAR LAIKAS

Kovo (Mareli) 21, 1919 sukako 2 melai nuo išdavimo A.f 
Olszesvskio Trust Certifikatų kreditoriams, per Chicago Title 
and Trust Company, 'Trustee. Tojo dienoje Truslee prižadėjo 
iAinolcvt i l< !•<•< I i t < iriu 11 is mli) Visi tikėjos kilti
tas bus ir išpikltya, lodei daugumus neklausė mano perspėjimų 

pereitais dvejais metais kad viltis gavimo iš ’l rtislee pilligll JTII 
bergždžia, ir kad vienintelis dalykus kokį kreditoriai gali pada
ryti yra atimti visą turtą iš 'Trustee, išparduoti jį irpasidalinli 
pinigais.

])idesnė-gi puse kreditorių, su kapitalu $162,550.00 paklau
st" mano balso ir šiandien turi savo rankose namą po No. 3222- 
3226 So. Halsted St., ir Mildos Teatrą. Mirgos svetaiilte bendro
vė, kuri namą atėmė dar 1917 metais, jau išmokėjo savo dali
ninkams I'I dividendų, o Mildos Teatro Bendrovė padarys tą 
pati už metų, nes tik dabar ji yra užbaigta organizuoti.

Kreditorių neprisirašiusių prie Mirgos ir Mildos bendrovių 
dar yra didelis būrys, kurie turi Trusto Certifikatų sumoje 
-133,297.32. Tad daug mažesne dalis visų kreditorių. Tie atsi
likę kreditoriai negavo ne dividendų nei turto, ir nežino ar ką 
gaus kada ar ne. Jų 'Trust Gcrtifikatai dabar jokios vertės ne- 
turipardavime. Jeigu jie lauks ir dar 2 ar 3 metus, tai vis vien 
tiek turės ir žinos kaip ir dabar.

Svarbiausias dalykas šioje valandoje yra tas, kad negavę 
dividendų iš 'Truslee kreditoriai turi apreikšti jam savo vale, ar 
jie nori kad jis laikytų visą turtą neparduodant psr 99 metus 
ar ne. Jeigu 25fA visų atlikusių kreditorių nieko nesakys, tai 
jų tylėjimas bus ženklu kad jie sutinka su valdymu viso turto 
per Trustee neaprybotą laiką. Jeigu jam patiks jis galės jį par
duoti ir greičiau, bet jeigu patiks tai gali jį laikyti neparduo
dant taip ilgai kaip nori. Ta išlyga Trusto kontrakte yra didelės 
svarbos, ir kreditoriams miegant, jie visi gali išmirti pirmiau 
negu pamatys nors viens centą. Kad tas neatsitiktų, reikia kad 
mažiausia ketvirta dalis visų kreditorių pasimatytų ant parei
kalavimo kad 'Truslee tuojaus likviduotų visą turtą, ir išrink
tus pinigus padalinių kreditoriams. 'Tos tai priežasties dėlei atsi- 
llikę kreditoriai ir subruzdo darbai’ rašytis.

Apart pareikalavimo likvidacijos turto per Trustee, kredi
toriai palįs gali tą turtą atsiimti iš Trustee ir jį išpardavę pa
sidalinti pingiais. Tas yra daug saugesnis dalykas ir kredito
riams naudingesnis. likviduojant turtą jis gali būt išparduotas 
spekuliantams pusdykiai, ir tada kreditoriai gali ir 10% negauti 
už savo 'Trusto Certifikatus. Parduodant patiems, galima iš
rinkti 50%, o gal ir daugiau. Visų pinigų nieks niekados gauti
m gali,nes skolos perviršija vertę turto.

Čia paduodu sumas visų skolų ir turto, iš ko matys kiek
vienas kodėl jų 'Trusto Gcrtifikatai nėra apmokami ir kodėl tu
ri būt pasirengę daug žudyti.

TURTAS: SKOLOS:
Namai, knygos, etc. Mortgage:

1036 \V. 79lh SI..........$12,000.00;
3259-61 So. Halsted St. .. -15,000.00;

3251 So. Halsted St.......$ 5,000.00;
3210 So. Halsted St. .. $ 3,500.00;
3211 So. Halsted St. .. $ 4,000.00;
3131 So. Halsted St........... 700.00;
3135 So, flalsled St . . . .$ 1,150,00;
3131 Forcst Avė........... $ 2,000.00;
Knygos, Notės, etc...............................

Trust Cert. Sykių
$31,900.00;
-39,875.00;

$13,200.00;
$ 9,075.00;
$10,400.00;
$ 1,925.00;

$ 3 82’00;
$ 5,225.00;
<$18,535.32;

$43,900.90 
$44,875,00 
$18,200.00 
$12,575.00 
$14,400.00 
$ 2,625.00 
$ 5 312’00 
$ 7.225.00 
$18.535,32

I -.................. ...  .. ..........— “ ■ "" ........... .................... ' -

Viso labo..........$13.350.00; $133,207,32; $175,647-32
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Jokio kito turto, iš kurio l'rustce galėtų krediltorius apmo
kėti, nėra.
Kreditoriai subruzdo organizuotis.

Nesulaukę išmokėjimo pinigų 21 dienoj Kovo, kreditoriai 
atsilikę nuo Mirgos ir Mildos Bendrovių, pradėjo virsti į mano 
ofisų prašydami kad atimČiau ir atsitikusį turtą iš 'Truslee ir 
sutverčiau tokiu pačiu budu bendroves kaip kad Mildos ir IMir- 
gos. Jie tai sutiko sumokėti man 3% nuo turto apverlinimo, 
už darbą ir lėšas, kaip ir kreditoriai prisirašė prie Mirgos ir 
Mildos bendrovių. Tos išlygos už mano patarnavimą paliečia 
visus kreditorius, kurie atsiliko nuo pirmų dviejų bendrovių, ir 
nori pusiuaiKloti nintio pu ti< i-i m -vi i n<». I sti ■■<-111 i<< 111

imt to pamato aš nuo šios dienos turiu mano ofisų atdarą kas

dieną nuo 9 vai. iki 12 iš ryto ir nuo 5 vai. iki š9 vai. š vaka
rais. Nedėldieniai nuo 12 iki 4 vai. po pietų. ‘Tose valandose 
visi kreditoriai, neprisirašę pirmiau, gali ateiti į mano ofisą 
su savo 'Trusto Cerlifikatais ir pasirašyti ant pareikalavimo 
turto iš Trustee.

Tam darbui atidedu 2 mėnesius laiko. Gale tu 2 mėnesių, 
sušauksiu susirašiusių kreditorių susirinkimą, kuriame lai bus 
ir nuspręsta ką galutinai vęikti, ar atimti turtą iš trustee ar 
pareikalauti likvidavimo. Kas neprisirašys dabar prie kredito
rių organizacijos, tas pats sau balsą atima sprendime jo reikalų. 
Ketvirta dalis visų kreditorių turi teisę nuspręsti likimą A. 01- 
szewskio trusto. Ketvirta dalis reiškia dabar apie 250 žmonių 
su kapitalu $34,000.00. Kada prie Mildos 'Teatro bendrovės su
sirašė $140,000.00 kapitalas ir viršui 1000 žmonių,tai nėra ma
žiausios abejonės, kad iki 1 dienai birželio, reikalingas skaitlius 
kreditorių susirašys ir likimas A. 01szewskio Irusio bus galuti
nai nuspręstas.

Laukti paskutinės dienos su prisirašymu nėra reikalo. Kuo 
greičiau susirašys 250 žmonių tuo geriau. Surasim to skailliaus 
kreditorių galima atlikt per kęles dienas, reikia tik kad kie k
vienas kreditorius perskait’s šitą pranešimą, pasiimtų savo 

Trust Certifikatų ir ateitų j mano ofisą užsiregistruoti.
Prisirašant nereikia pinigais nieko mokčlti. Užtenka priduo

ti savo Trust Certifikatų ir pasirašyti ant pareikalavimo kad 
'Trustas atiduotų žmonėms arbapinigus arba turtą be tolesnio 
laukimo.

Susirašę kreditoriai išrinks iš savo tarpo Komisiją, kuri tu
rės pilnų teisę statyti Trustui tokius reikalavimus kokius kredi
toriai manys už naudingus. Tie reikalavimai bus arba pi
nigai arba turtas! s
Kreditoriai veikite iš vien!

Tūkstantis žmonių be jokios organizacijos neturi jokio 
takso, bet 250 kreditorių susiraūiusių į krūvą turi jau teismišką 
teisę spręsti likimą viso trusto. Suteikimui jums progos tą teię 
sprendimo įgyti aš jums tarnauju. Todėl rašykitės visi, rašyki- 
tes tuojaus! Kas neprisirašys dabar tas savo teisūs praranda! 
Kas neprisirašys dabar, tas neturės teisės dalyvauti kreditorių 
susirinkime* kuris įvyks už 2 mėnesių ar greičiau, kada tik 250 
kreditorių susirašys.

Kuodaugiau kreditorių dabar susirašys, tuo bus visiems ge
riau. Kiekvienas kreditorius, ar jis turi daug ar mažai pinigų, 
turės lygias teises susirinkime. Tarp atsitikusiųjų kreditorių yra 
žmonių su visokiais užmanymais. Jeigu tie visi užmanymai 
bus susirinkime apreikšti, lai diduma nuspręs, kurie užmanymai 
yra tinkamesni, ir tas kreditoriams lik ant naudos išeis. 'Todėl, 
susirašykite visi!

Ateikite dabar visi j mano ofisą su savo Trusto Cerlifikatais, 
nelaukite nei vienos dienos ilgiau! Atlikite tą darbą perkėlos 
dienas ir tegill likimas trusto bus nuspręstas. Tegul žmonės 
sprendžia trusto likimą o ne trusltas žmonių likimą!

Pasitikėdamas, kad šitas paraginimas bus visų kreditorių 
gerai suprastas ir paremi tas vienbalsiai, pasilieku,

• Sutikra pagarba,
J. J. HERTMANOVICZ,

3*33 Emerald Avė., Chicago, III.

lyguma (eųuation) arba, dar 
gi riaus, sakiniu.

Sąkabos dalinasi į dvi dideli 
rųši, žiūrint kaip jos elgiasi van

denyje ar ištirpintame stovyje, 
butini į elektrus ir neeleklrus 

| (elestrolytes and non-electroly-

skos, rūgšties (acido) ir šarmai

Sąkalbos belo yra dvilypės 
(binary), trilypės ir 11. Mes turi-
inę grupę sąkabų, kurias išreiš
kiame su galūne “ide”. Tai ga
ilinei, manding, lietuvių kalboje 
a ta t ik tų žodilyte “niuo”; pavyz
džiai: sieninio- sulpbide, deg- 
muo oxide, karbmuo kaifbi-
dc..

Kai urie elementai sudaro ke
letą sąkabų susidedančių iš tų 
pačių elementų lik jau įvaikiuo
se kiekumuosc (ųuanlity, pro- 
portion) atsižvelgiant koks es
ti vieno kurio elemento turinys. 
Duokime, mes turime sieriškų 
(sulphurous) rūgštį ir sierinę 
(sulphuric) nitriškų (nilrous) 
ir nitrinę (nilric ). Šios rugš- 
tįs suiakcijavę su natro (so
diniu) šarmu duoda natro sie
rai t j (sodiniu) sulpkite) ir na
tro sieratų (sodiniu sulphate). 
natro nitraitį (nitrite) ir natro 
nitratų (nitrate). Galūnės (ai- 
tis” ir “utis” atėjo nuo Prūsų 
lidtuvių Vanagaitis: “iškas” ir 
“inis” nuo dvasiškas ir dvasi
nis. Belo mes dar turime per

sideda iš tirpėjo arba tirpintu- 
vo ir tirpiaus plg. stiklius—kurs 
stiklus deda;-durnius(kurs dur 
navoja; tirpius-kurs tirpina).

Šiuom sykiu užteks. Lai da
bar kitas besivystantis komi
kas pabando krimsti šį riešu
tą. —Šarūnas.

Prierašas:

Draugas Šarūnas palaike į 
opią vietą. Nėra abejonės, jog 
ir kiti draugai pasistengs 
“kramtyti tų riešutų”. Daly
kas svarbus. Netik vien chemi
jos (sulyg Šarmui turėftų būti 
“kėni i j os”) terminologijoj e
randasi mokslo šakose rasime 
tų patį. Kiekvienas “žodžių 
kalvis” kala ant savotiško pire- 
kalo ir tokiu bildu gimsta ne
vienodumai. 'Toks apsireiški
mas yra nepageidaujamas ir 
taisytinas. Taigi, vyrai, polis į 
petį, ir duban kas gyvas! Gi 
darbo begalės... — “M. K.” Ved.

ŽINIOS.

Chicago» TU. Vasario 1 d., 
1919 m. L. M. S. A. 1-ji kp. tu
rėjo savo susirinkimą. Susirin
ko gana didelis būrys mokslei
vių.

Svarbiausjlas tikslas susirin
kimo buvo savitarpinis lavini
masis. Draugas Zalatoris skai
tė referetų tėmoje “Blogoji li
ga.” Paskui buvo duodama 
klausiniai fr apkailbėjimas tę
sėsi gana ilgai. Tai yra labai I

sierinę (persuphuric) rūgštį ir 
nedaklorišką (hypochlorite).

Kemikaš tankiausiai dirba su
tirpiniais (Solutions), kurios su

__

DR. HAIR
r-. • •• j ... •Specialistas ir jojo vėliausios

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevator|. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe. I

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 r\l<» iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietą.

Iš tokių moksleivių bus galima 
tikėtis rimtų visuomenės veikė
jų, o ne “biznierių” su krūme
liais.

Tarpe svarbesnių tarimų bu
vo plačiai apkalbėta ir apšvies- 
tunijos klausimas. Tam daly
kui tapo išrinkta komisija, ku
ri pagamins tam tikrą rezoliu
ciją. Kuomet rezoliucija bus 
priimta, tuomet pasiųs jų musų 
apšviestunijai (inteligentijai) ir 
kvies prie organizatyvio darbo. 
Reikalingumas apšviestunų dra 
ugijos ar ratelio yra tvirtai at
jaučiamas ir pageidaujamas. 
Ar anksčiau ar vėliau mes turė
simo bendromis spėkomis šį-bei 
tų veikti. Linkėtina kuogeriau- 
sios kloties musų jaunuoliams- 
mokslciviams.

—Svečias.

kas, dentistas, skaitys referatų. 
Visi yra kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.
‘(2) Kurie dar negaunate “M. 

K.”, prisiųskite savo antrašus. 
Tuojaus bus išsiuntinėta.

(3) Del ‘aprubc'žiaviino vie
tos “Moksleivių Keliams,” dau
gumas rašinių negali būti su
vartota. Kuomet padidins ‘Nau 
jienų” dienraštį, tuomet ir mo
ksleiviai turės daugiau vietos. 
Tik nepatingėkime parašyti.

PRANEŠIMAI.
(,1) Šokantis LMSA 1-sios 

kuopos susirinkimas atsibus ba

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

(1) Draugams: Už prisiųstus 
raštus širdingai ačių. Prie pir
mos progos pasistengsime su
vartoti.

(2) Eilių rašytojams. Meld
žiamieji, pasistengkime paža
boti savąjį pegasų, nors mažy
tėmis taisyklėmis. Perskailvki- 
me V. Kudirkos taisykles, kaip 
rašyti eiles Ypatingai atkreip-

pagirtinas apsireiškimas, kadjlandžio 5 d., 1919 m. pas drg. 
moksleiviai bando suprasti, jog, A. J. Bartašių, 1007 So. Oakley 
neužtenka gauti diplomų, bei Blvd., Chicagoje. Prasidės 8

kime atydą į toniškąjį būdą ei
liavimo. Be to, skaitykime Mai
ronį, Jakštą, Vaičaitį ir kilus.

dar reikia visapusiai lavinties. vai. vakare. Draugas Černaus-Bandykime, gal pasiseks!
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hicago ir Apielinke
ir klausytojų girdai, tai — sve- ’___L.
tame. Jė, išliesų ta Pulaskio 1 wood Avė. 
svetainė lai tikra lietuviška dar-

—-
Sergėkite savo akis'

t IAKIU SPECIALISTAS 
Akto lis»*mJnuoj* Dyk

NAUJIENOS, CliicagO, III
............ '.i”!-1-- 1 . i J ■ mi U.JgL L

LMPS. 58 kp. mėnesinis nusirin- 
kinias įvyks nedėlioj, kovo 30, l)a- 
vis Sąuare svet., 45 ir Paulina gat. 
Pradžia 1 vai. po piety. Narės pra
šomos atsilankyti laiku.

—Sekretorė.

RADO NEGYVĄ. 
POLICISTĄ.

Patentininką John J. Stokes, 
50 metų amžiaus vakar rytme
ty} Mike Matuška rado negyvą 
vandenyj ties 90 gt. ir Grcen 
___ ____. Ar jis pasimirė, ar 
jį kas užmušė, dar nežinia. Jo 
kūną nugabeno pas šermeninį 
Thompson, 4)104 Cottage Grove 
Avė. Žiūrės ar nėra nugalabi- 
nimo ženklų.

K. MICHALAUSKAS O.D
Egzaminuoju 
akis, priskiriu 

akinius, tai ma
no specialia už

siėmimas.

LLF. 12 kp. susirinkimas įvyks 
utnrninke, balandžio I L, 8 vai. vak. 
3356 S. Haisted st. šis susirinkimas 
bus labai svarbus, todėl visi nariai 
privalot atsilankyti. Atsiveskite ir 
naujų narių. —Valdyba

Subatoje, Kovo 29, 8 vai. va
kare, “Birulė” rengia draugišką 
“vakarėlį “Birutės” svetainėj. 
Visi “Birutės” rėmėjai bei drau
gai ir kartu visi norintįs sma
giai praleisti laiką, malonėsit 
atsilankyti. Birutė.

girnų, nė ji atsako lošimo rei
kalavimams. Jeigu ten pasta
tytum ir patį Karuzo, ir lai klan

.. Tose 
palėpėm” dingtų 
aruzu balsai! Ne- €

nuostabu lodei, kad pradžioj 
lošimo žmonės urmu subėgo 
prie stėčiaus (į pirmąsias sėdy
nes) ir lai ausis įteni|)ę turėjo 

Trumpai ir storai;

laimingą apsivedimą ketu- 
porelių. P-no Zdpio veika- 
jau žinomi Chicagos betil

to-isytojai vargiai jį girdėtų
■ užburtose “|.
1 kadir keleto K

“SVETIMOSE PLUNSNOSE.”
Lokiu vardu veikalas buvo 

loštas kovo 23 d. Pulaskio svet. 
Tai yra 3 veiksmu komedija a- 
pie 
rių 
lai

.viams-vakarų lankytojams, 
dėl ir apie “Svetimas Plukns- 
nas” nėra kas kalbėti. Keletą 
žodžių 'teciaus priminsiu apie 
lošimą ir pačią svetainę.

Lošė, kaip pas mus priimta 
sakyti, darbininkai lošėjai ir lq-
sėjos, todėl reikalauti iš jų daug klausyties.
nė negalima: jie darė visa, ką toje svetainėje galima sudraky-

patenkinla. Ir tūliems jų, y pa- kytojo gi žvilgsniu ji yra gera 
čiai gi tetai Tatjanai (E. Biškic- 
nei) pavyko attikti savo užduotį 
kuopuikiausiai.

Jei kas trukdė lošėjų balsui

negu tik lietus, kur atsilanko ne 
pasigėrėtų geru veikalu ir loši
mu, o snaustų.

rengė LSJL. 3-čiojl
—Šulas

VISIEMS PRIEINAMAS
Kraujo Valytojas

Vakarą 
kuopa.
BrigHtoN

Keistučio Kliubo veikimas

Palik.

PARTOLA
Saldainiai valantis Kraują\ir

Jeigu jaučiate gal
vos skaudėjimą, akių 
užtemimą, akių pavar
gimą, ašarų bėgime, 

tai Ženklai akių nusil- 
pni/iimo, Ateikite, pa
tarimas už dyką,

Dr. <>f Optics
K MICHALAUSKAS

3303 So, Morgan St, 
Chicago, III

Incčjimas j laikrodžių 
Krautuvę

NeužsitlkŪkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusmm 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam parduvėlui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą Ir 
galiu ištirt Jūsų akis ir_ pririnkti 
iuins 
lieku

Jei 
Ungi.

MIESTAS PERKA HERALDO 
NAMĄ.

Chicagos miestas perka se
nojo “llerald” laikraščio namą 
prie Washington gi. tarpe La 
Šalie ir Wells gt. Šitame name 
žada būti įtaisyta 'centrale poli
cijos sėdyba, ir keturios krinii- 
nalės šakos miesto teismo.

Vakar taryba pagal finansų 
koniisijoH patarimą nubalsavo 
nupirkti Heroldo namą už $200 
000. Tik trįs aldcrmanai balsa
vo priešais: Coughlin, Piotrovv- 
ski ir Moran; už nupirkimą bal
savo 45.

Už $200,000 nuperkama na
mas ir samdas šešioms dešim
tims metų.

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus relka- 
mes tai jums pasakysima.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago,

Kampas 18-toš gatvės
B-ėfns lubos, viri Plaft’o aptlekoa 

Tėmykite 4 mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo I I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. Į

Cicero. — LSS. 138 kp. ren
gia dideles prakalbas nedėlioj, 
kovo 30, J. Grigulaičio svetainėj 
4837 W. 1401 St. Pradžia ly
giai 6 vai. vakare. Kalbūs J. 
Jukelis, d. E. Carlson ir kiti so
cialistų kandidatai į Cicero mie
stelio valdininkus. Visi kviečia- 
čiami atsilankyti. Įžanga dykai.

—Valdyba.Pinigams Vieta
Dek PINIGUS TEN, KUR JIE TAMISTAI PASI

DAUGINS KELIS KARTUS •
Pirk lotą ar kelis Morgan Parke, pakol dar pigiai parsiduoda, 

nes šitų lotų prekė tuojaus kelis kartus pakils, tokiu bildu Tamstos 
įdėti pinigai užaugs į didelę vertę. Atvažiuok greitai, pamatyk vie
tą ir išsirinks, sau tinkamą lotą, pakol dar yra iš ko pasirinkti, 

toly pardavimas ilgai nesitęs, tik buvo praeitą neilėlią pra
dėta, o jau lapo 20 lotų parduota, kuriuos lietuviai pirko.

ATVAŽIUOK ATEINANČIA NEDALIA I KORPORACIJOS OFI
SĄ, O MES SU AUTOMOBILIAIS JUS NUVEŠIME IR PARŪDY
SIMI: LOTUS.

Parduodame ant lengvą išmokėjimą. -25 įmokėti, o likusius po 
10 doli mėnesi, taipgi priimame LIBERTY LAND and INVEST
MENT KORPORACIJOS ŠĖRI’S už pilną vertę.

Or. A. R. Blunionthal
LSS. 4 kp. rengia svarbias 

rinkimų kampanijos prakalbas 
panedėlyj, kovo 31, Mildos sve
tainėj. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės Dr. A. Mon tvidas ir 
kili, Bridgeportiečiai •kviečia
mi atsilankyti — kuoskaitlin- 
giauaia. Inžanga dykai.

—Rengimo komitetas.

Dykai
Gyveniniai yra « 

lušči a s, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahuometer. Y- 

J patinga doma at-. 
« kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėklieu. nuo 10 ild 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Keistučio Kliubas — tai veik
liausia Brighton Parko lietuvių 
draugija. Apie visus jo nuveik
tus darbus šičia aš nekalbėsiu, 
čia pažymėsiu lik vieną daly
ką. būtent pagerbimą mirusio 
musų rašytojo ir veikėjo, aa Br.

Kliubo
i dramos skyrius rengia šaunų va 
karą, kurio pelnas skiriama pa-Į 

įstatymui paminklo ant Br. Vargi 11 ' 1 , | ■
I šo kapo. Vakaras rengiama : 
rytoj, kovo 30 d., p. M. Mclda- 
zio svetainėj. Skyriais lošė- 
jai-mylėlojai vaidins 
žiankahuo dramą, “Blind 
ha Žemaičių razbaininką.

„ Tatai pažangioji Cbicagos lie
tuvių visuomenė turėtų paremti 
šį Keistučio Kliubo žygį. Tuo 
bus atsiekta dviguba nauda: pa- 
remsito naudingą draugijos už
manymą ir pamntysBrgerų-vei-*

1.692, VARDAI IŠBRAUKTA Iš 
BALSUOTOJU SURAŠO.

PABTOLA yra geriausii sal-.
dainiai valanti kraują ir skilvį,... , 11 \ argso-Laucevičiaus.smagiai ir minkštai veikia ant I , ,
skonio, beskausmo ir jokiame .
atsitikime negadina normalių • 

organizmo funkcijų.
PABTOLA rekomenduojama

Apskričio teisėjas Thomas F. 
Scully vakar paliepė išbraukti 
1,692 vardus iš balsuotojų supa

išę pirmoj, antroj ir dvidešimts 
I pirmoj vardose, kuriuos rinki

mų komisija rado neteisėtai už- 
i s i registravusius.

kurios vienos užlėks Jūsų šei 
mynai laike trijų mėnesių.

PABTOLA reikalinga kiekvie
noje lietuvių šeimynoje.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mą kartu su šiuomi apskelbi
mu. (30)
Laiškus ir užsakymus adresuo-

APTEKA PARTOSA

•‘•v i 
ar-

Per Dr. Wellsman
ŽARNŲ PARAZITAI IR
APVALIOS KIRMLĖĖS

ir

Lošimas prasidės kaip 5:30 v. 
vakare, 
jai nežada 
todėl ašai 

į. pirmutinis.

Kiek girdėjau, rengė- 
laukl pasivėlavusių, 
pasistengsiu atvykti

—P. Atsandietis.New

K

APSISAUGOK NUO UGNIES

•f?

tf.1

4l

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

*•3

M Apsaugojimas naminių rakandų ir nuosavy
bės nuo ugnies yra taip pigus, kad nei vienas 
gaspadorius neprivalo būti be tokios apsaugos. 
Tankiai ugnis netikėtai atsitinka ir taip greitai 
išsipletoja, kad viskas žūna liepsnose ir durnuo
se. Apsisaugok šiandie, kad nereikėtų gailė
tis rytoj.

Geriausią apsaugą nuo ugnies Tamsta galite 
•gauti Universal State Banko Apsaugos Skyriu
je, nes šis bankas reprezentuoja geriausias ir 
ištikimiausias ugnies apsaugos draugijas. Pa
sakyk ant kokios sumos nori apsisaugot, o mes 
pasakysime kainą, kurią patyręs nebusi be ap
saugos nei vienos dienos.

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas,

Wm. M. ANTONISEN, Vice-prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasierius.
r. *

UNIVERSAL STATE ŠANK 
3252 S. Haisted SI. " ,s Chicago, III. 
BANKO YALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 
pietų i TARNINKAJS ir SU BALOMIS nuo 9 vai. ryte iki 
8:30 vai. vakare.

,r

><

,'b

Iš daugelio pavidalą parazitą 
l.:rniėliu pasisekė surasti tik keletas 
j- randamos pas žmogų, paprastai 
apvalios ir paplokščios yra visiems 
žinomos iš visų gatunką, Apvalio
si »s kirmėlės gali būt padai ylos į 
d - i rųšis. Rundinosios arba vidu- 
r: i kirmėlės ir siulinė:j arba sėdy
nės kirmėlės

Pinmrtinė panilhetu’ veislė yni /i*- 
neina savo paprastu ilgumu, kuris 
būna nuo 5 ikilO colių pagal savo 
Veislę, Paprastai jie dasigauna į vi
durius ir gadina juos ir priverčia 
\emti, užtai jie kitaip vadinasi vidu
rių kirmėlės,

Kadangi tankiausia jos atranda- 
i pas mažus vaikus, ir labai tan
kiai nepalėmijant to jos išbūva iki 
> likas paauga, ir vistiek jie gadina 
vidurius ir jaučia vilurių nesmagu
mų, 'lodei reikia atkreipti atidą ir 
imt to,

Kiaušinėliai lą kirmėlių dasigau- 
r.a į žmogaus sistema priimant neš
varų maistą arba vandeni, ir iš
sivysto Į dideles kirmėles į penkias 
•-cdūlias laiko

Apsireiškimai nuo lokių kirmė
lių yra karekteringi bet ne vsada 

■ ienodi, Pertai tankiai sunku ir pa
žinti. kad tai paeina nuo vidurių 
kirmėlių,

Mokslinčiai pripažįsta kad nevi- 
suoinet kirmėlių veikimas pagimdo 
tuos simptomus, bet tam tikri nuo
dai pagaminti per tas kirmėles,

šitam atsitikime kūdikis pasilie
ka nervuotas, apileptikas, gauna šir
dies liga, ima gelti dantis, negali na
ktyj miegoti, sugadina regėjimą, pa
daro pilvo skaudėjimą, bloga ape
titą. akių niežėjimą, nosies, pirštų 
ir tt, 'lai yra didelis nesinagumsa 
kūdikio tėvams, kada kūdikis ken-, 
čia nuo augščiau minčių priežasčių, 
ir turčių nuspręsti ką daryti pirma 
negu kūdikis neteks regėjimo arba 
ką kila, kd prašalinus Inos narazi- 
tus.

Jeigu augščiu minėti simptomai 
yra palėmyti, jeigu kūdikis pasida
ro nerangus visai be priežasties, ar
ba kūdikis pasidaro išdžiuvęs be rau 
menų, į vietą būt apskritus 'r Jurg
ių aiškumą, tai yra nenormališku, 
Tuojaus turi surasti ar kūdikis ne
turi kirmėlių, šilas gali Indi surastas 
vienu iš trijų būdų, 'Teisingiausias 
būdas ta palėmyti ar neišeina kir
mėlių ir ar jos gyvos ar negyvos, 
Antras dalykas galima sužinoti ar 
išeina glitumai, kurie pasidaro iš 
kirmėlių kiaušinėliu ir egzaminuo
jant tą su tani tikru stiklu. Trečias 
badas yra ir pusekminghiusias tai 
valioti lasearino, jeigu randasi kir
mėlių. lai tuojaus liūs galima tą pa- 

I temyli po keliu priėmimu lascarino, 
Prie lo palaikant maistą, kuriame 
randasi daug krakmolo, kad kinius 
lurčtų spėką pats per save ir kūno 
organams padės veikti La.seurinas, 
o pasekmės bus geros,

“Laxcarin parduodnina Lasearin 
Product Co., Dept. L.- -2, Pittsburgli 
Pa. Kaina dėžules vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
krušą gavus pinigus eash, Moncy 
orders, arba stempomis.” Netikri 
neturi būt prilipami.
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Dr Leo Awotin !

Pranešimai

M'U H Haisted 9L. Ck’eiųg 
Tlr«v4> "
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LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Haisted St Chicago, III.

Lietuvių Tautiškos Kapines 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chicagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudolies reikalui esant visi hc: 
tuviai be skirtumo tikėjirniškų ar kokių kitų pažvalgų nogėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai. . , .

Lotai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Kcen 
avė., vienas blokas į pietus nuo Archer avė.

Reikalui esant galima kreipties į užveizdą kapinėse ypaliskai ar
ba telefonu: \Villovv Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301 So. Haisted 
St. Pilone Boulevard 6775.

t Rusiškos ir Turkiškos mos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST. Hr B Russf An 
‘'VYTURK t S:H.

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

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų ii- 
M.vdyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yr» mškus pri
rodymus mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienn 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai.
Pusi turimas nemokama*.

W. M, LAWHON, M. 0.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačią). Chicago, IU.

Tel. Yarda 3654. AKUŠERE A TAISAU NAMUS

Cch phcnt* di: 5032

3iu'9 h. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rv>>

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10—12 vietų, ir 
6-8 vikarais. Telephone Ccnal 8110. 
GYVENIMAS: o412 S. Haisted Street

VALANDOS: S—« ryto, tiktai.

•13 8. Blrd. Cblear

DR. A. A. ROTH 
tUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ/ 

H*«eialiit*4 MotarBkf, VyrUk*

Gydytojam, Chirurgai, Akaforia 
1920 So. Haisted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Ateities žiedo vaiky draugijėlės 
alkos bei rašybos lekcija įvyks 
edėlioj, kovo 30, 1 vai. po pietų. 

Mokytojas nued. stud. Vilkus. Po 
lekcijos bus choro repeticija vado
vaujant p-lei Staniuliutei. Žiedo na
riai, visi atsilankykite. — Globėja.

IJoscland. — LMD. Aido choro 
nariai-dainininkai ir dainininkės, 
visi malonėkite susirinkti Illinois 
Central gelžkelio stotyj, aid 115 
gatvės, nedėlioj, kovo 30, nevėliau 
kaip 2 vai. po pietų. Yra nutarta 
važiuot į Harvey, III., dainuoti.

—Pirm. .1. Griškėnas,

TMl) 22 kp mėnesinis .susirin
kimas bvyks kovo 3! d. “Birutės” 
svet., prie 3253 S. Morgan gatvės, 
1 vai. po pietą.. Visi Dariai atsilan
kykite ir atsiveskite savo pažjsla- 
mus ir draugus. — 22 kp. valdyba

Bridgeport Painiing & Hartae Company
(Not inc.). ‘

Mulevojinio, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kah imas, sieninė popiera, stik
las, geležiniai lavorai ir tt.

Alės palarnaujatne visose dalyse miesto.
3149 So. Haisted Street, Telcpbonę Yąrds 7282

FARMOS!
PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Fanuos gyvenamos 

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

TONY ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, iMich.

iMrs.A.Michnlevicz
igat Akufterijoa Ko- 

Ilgui pjtaktika- 
ruai Peunaylvan'ijoe 
v»9pitalč*» Ir Phila- 
UlpMjoj Pasekmin
es! p«tarnau]» prie 
dmdymu. Daodn rodą 
-t»o)rio*» ligone mota- 
i«n» Ir merginoms. 
D1H So. Haisted Str.

CMcngn.
Nuo 6 iki 1 i ryto, k 7 įkl rilo vak.

.j... ■.ua;

Murinu ciincntuoju, pleisteriuoju 
ir visky taisau. Darbų atlieku spe- 
eialtškni ii’ pigiai. Kam toks žmo
gus reikalingas kreipkitės.

B. P. RAJUNJEC, 
3011 S. Union Avė. Tel Drover 4429

“Blindos” generališka repeticija 
bus nedėlioj, kovo 30, M. Meldažio 
svet. Pradžia kaip lt vai. ryto. Lo

šėjai prašomi susirinkti laiku. 
Dainininkai gi prašomi atvykti 
kaip 10 vai. ryto.

—Org. .1. Misiūnas.

Telephone Yards 5834.

9 r. P.CL Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 IM 13 
Iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vąL va>. 
3325 So. Haisted 8L, Chicago,

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

LSS. VIII raj. propagandos 
mokyklos lekcija nedėlioj, kovo 
30, Aušros svet. Pradžia lygiai 
9 vai. ryto. Visi kviečiami alsi- 

Komisija.lankyt.

(Iras

džia

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. ben- 
lavinimos susirinkimas į- 
nedėlioj, kovo 30, Aušros 
3001 So. Haisted St. Pra
kali) 10:30 vai. ryto.

Komisija.

Liet. Socialistų Apš. Kliubo 
lavinimosi susirinkimas įvyfks 
nedėlioję, kovo 30, Stanford Pk. 
svetainėj (Play Boom’c), prie 
14 pi. ir Union Avė. Visi nariai 
kviečiami Zitelankyti kaip 10 
vai. ryto. Bus diskusijos tema

Sąjungoj. Komisija.

vyks nedėlioj, kovo 30 Sctlle- 
inenl svet. 4630 Gross Avė. Pra
džia 10:30 vai. ryto. J)raugai, 
malonėkite šį sykį atsilankyti 
visi, nes turėsime rinki delega
tus į ateinančią LSS. VIII rajo
no konferenciją.

Sekr. A. Audickas.

Cicero. — Dėlei EXTHA svarbaus 
dalyko yra šaukiamas Liuosybės 

Namo Bendrovės Extra visuotinas 
dalininkų susirinkimas nedėlioję, 

kovo 30 d., lygiai kaip 10 vai. lyto, 
J. Neito 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.

Draugystes Dr-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks su

imtoje, kovo 2.i dieną, knip 7:30 vai 
vakare M Meldažio svetainėje 2212 
W. 23rd PI. Nariai visi draugijos, 
mokinėkite susirinkti nes yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

. įlaši M L'hurbo

Cicęro. — LSS. 138 ko. EYTBA 
ir mėnesinis susirinkimas Įvyks su- 
hatoj, kovo 29 d., 7:30 vai. \ ik., J 
GrigalaiČio svet., 1837 \V. 1 llb Si. 
Yra labai daug neatidėti nu reikalų, 
i odei visi nariai bukite laiku.

Urg. 1\ Daubaras.

Harvev, 
gia didelį . .............. t
lioj, kovo 30 d., kaip 3 vai. po pie
tų, Geruckio svet., 15639 S. Haisted 
si.. Ilarvey-Phoenis. Draugai ir dra
ugės, nepamirškite atsilankyti.

—Rengėjai.

III. — LSS. 228‘Tkp. ren- 
teatrą ir koncertu nedė-

lu, Geruckio svet., 15639 S. Haisted

LDLD Pirmo Apskričio kuopų 
sekreloriai, malonėsile priduoti sa- 

vo adresus Apskričio sekrelojiui 
kaip galima greičiau. Yra svarbių 
reikalu — kelios balsavimo blankus 
Pirmojo Apskričio konstitucijos pri-

Melrose Paik. — LSD. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne 
dęlioj, kovo 30 d., 9:30 v. ryto, 
T’rank ir James svėt., kertė 23 ir _ . ..................... .
Lakę galviu. Visi nariai turite būti ėmimas ir ti. Kuopų sekreloriai'k 
paskirtu laiku, nes turim daug :»vn- sikieipia sekamu adresu: 
ibių dalykų aptarti. J, Gašlūnas, .

— Laik. Organizatorius. 3247 So. Emerald Avė. Chicago

%25e2%2596%25a0.ua


LMPS. 9 kp. Ihoro repetilijos va- 
ihivamml p. Gudienei, įvyks pnnc- 
dėh j. kovo 31, kaip 8 vai. vakaro. 
Mark \Vhile S. svet., Halsted ir.29 
got. Visos choristės malonėkite at
vyk Ii taikli. , — F. S. K.

Jungtinės Tarybos SLSDA. 1-mo 
Apskričio choru delegatai ir valdy
bos chorų bei palies Susivienijimo 
pribuki! • susirinkimą suimtoj, kovo 
29 d., Mi ldažio svet., 2212 \V. 23 rd 
Place. —Sekr. F. Mazola.

E. Chicago, Ind. — LDLD. 70 kp. 
smtrinkimas įvyks nrdėHoj, kovo 
39, K. Grikši) svetainėj. Nariai pra- 
š«»mi susirinkt lyygiai kaip 19 vai. 
iš ryto. Ir naujų narių atsiveskite. 

—Rašt. A. Mažilis.

Prclekcijų vakarą rengia North- 
sidčs Viešas Knygynas, l.iuosyhčs 
svetainėj. 1X22 \V«ibansi:» Avc.. nedč 
lioj. kovo 30d., Prelckciją skaitys 
dr. Ragučius. Pradžia Ii vai. vakare. 
I užauga 15c. vyrams ir moterims. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas

ASMENŲ JIKšKOJIMAI
PAJII'šKAU Prano Kniukštos, 

Kauno gul»., Telšių pav., Kulių par. 
šimulių sodos, girdėjau Imk gyvenus 
Kensingtone arba Chicago je. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresą.

LEONAS METRIKIS.
3737 Carcy St., Indiana llarbor, Ind.

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

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

PAJIEŠKAU Jim’o Kiaulcikos, 3 
metai atgal gyveno AVabeno, \Vis 
Jis pats arba kas žino malonėkite 
pranešti ši io adresu:

\V. MATUšEVIčlA 
2358 So. llalsleil SI. Chicago, Jll

Pajieškau savo dėdės Jono Pav- 
l.'iiski ►. Kauno gub., Baseinių pav.. 
Tauragės apskr., Pamandule kai
mo. Gyvena Amerike 18 ?n. G'r- 
dčjau. kad randasi Chicago, labai 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite už ka busiu dėkingas.

John Bajorinas,
1825 llemmond avė., S. AV. Canlon, 
Ohio.

Pajieškau Andriaus Naujoko, tai
pgi jų brolių ir sesers Genlrulos. 
Paeitu* iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Kidulių valsčiaus, kaimo Ka- 
udiškių. Seniau ’yveno Philadel- 
phijoj. 16 metų kaip nesižinom. Pra
šau atsišaukti

Antanas Skamarakas, 
1713 So. ('anai str, Chicago, III 
*

PA 1 IEŠKĄ U Kazimiero Balžiuno, 
turėjo ant Bridgeporto pienine. Yra 
svarbus reikalas. Atsišaukite grei
tai arba kas žinote praneškite jo 
adresų.

\dv. Kazimieras (ingis,
127 N. Dearborn si., Chicago, III. 
1111—13 l'nitv Bllg. Tel. Central 
1111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODU randon labai paran

kų kambarį dėl pavienio vaikino su 
valgiu arba be valgib. Atsišauki
te 2239 W. 23rd PI., pirmos lubos

ĮIEŠKO DARBO
PA.IIEŠKAU darbo kaipo barbe- 

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

F. B..
994 W. I4th PI., Chicago, III.

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

S S. 
1136 S<« 18th Ct. Cicero, III.

PAJII'šKAU darbo ant farmos. 
Suprantu ta darbi. Kam reikalin
ga — meldžiu atsišaukti.

Joti n Niekis, 
2913 So. Halsted st. Chicago

PA.IIEŠKAI' darbo saliune kaino 
bar ten deri.s, esmn patyręs tame <1 ir- 
be Kam reikalingas toksai žmogus, 
malonėsite atsišaukti sekančiu ad
resu :

STANLEY BAI.TER
116 E. 5111 h PI. Chicago, III, 

Phone I>rexel 3370

REIKIA DARBININKŲ
BEI KALINGA šeimyninkė prie 

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

ORĖMIS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted St„ ^Įįj^igo, III.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

REIKALINGAS antraranki* duon
kepis. Atsišaukite tuojau*:
1027 — 81 h St. AVaukegan, III.

REIKIA MOTF.Rn prie tvimk'-mn 
švarių skudurų. Pastovus darbas 
visą apskrita meta. S12 isavaitę.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St„ Chicago.

PAJIFšKAU gaspadinės, kuri no
rėt” gpventi ant ūkės. Aš nusi-i 
pirkau ūke Indiana valstijoj. •

Jurgis Zaranka,
3529 Parish avė, Indiana Harbor, 
Ind.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

| kolų šapu darbininkų: 
Kišenių dirbėjų 

Pamušalų dirbėjų 
Pamušalų |»ros\ tojų 
Rankovių išsiuvėjų 
Tapė apsiiivėjų 

Keimerių dirbėjų 
I-tižių prosylojų 

Siūlių prosylojų 
Kenpių slrigavolojų 
šeiperių 
Nuvaly tojų 
Antrų strigavotojų 
Pečių ir šeipų prosylojų 
Bušelmonų.

| kelnių šapas darbininkų:

Viršų prosylojų ant Hofmano 
mašinos

Siūlių prosylojų
I gzarniniiotojo.

f bruslotų šapų darbininkų:

Tr i merių

Kišenių dirbėjų.
Moterų

I kotų šapą: 
)J\išenių dirbėjų
Kraštų apkarpytųjų rankomis 
Pečių slriguotojų
Rankovių darytojų rankom ir 

mašina
Rankovių išsiuvėjų
Skylučių siuvėjų
Einišerkų
STieių traukėjų 
Cuzikų siuvėjų 
Edžių stičiuotojų 
Paža-čių slriguotojų 
Kidnicrių dirbėjų 
Pamušalų dirbėjų 
Apatiniu kalniečių susiuvėjų ir 

išstiČiuotojų
Apatinių ka’nū'rių slriguotojų 
Kenpių d’rbėj i

| kelinių šapas: 
Susiuvėjų ir užbaigėjų.

J bruslotų šapas:

K’šenių dirbėjų
Stičerkų 
Cžlaigėjų

Geriausios darbo sąlygos. Auttš- 
či:.usia mokestis. Daug viršlaiki- 
nio darbo su pusantro užmokc.čio. 
Atsišaukite dėl augščiaus paminė- 
*u darbų turi tie žmonės, kurie 
noi i padaryti gerus pinigus ir dir
bti tykioj vietoj atdaroj šapoj. kur 
nėra jokių nesmagumų.

.THE ROYAL TAILORS
731 So. VVells St, Chicago, III.

RFIKAI At'.IU Agentų Chisago ir 
no kitus miestus. Naujas išmislas. 
kiekviena ypata gali būti užinterp- 
suota proga lengvai padaryti $50 
do’erių iki $100 j savaite ir Imli 
načiam savo bosu. Ynatiškas atsi
lankymas arba per laišką jums su 
teiks džiaugsnia, kur tuojaus gali 
likti savo biznio be senio įnešimo 
pinigą, ir pradėti veikti tuojaus. Vi
sa savo laiką, arba liuosu laiku ga
lima tą nuveikti. Išmokinama dy
kai, kurie nesupras. Adresuokit:

National Investment Co., 
Romu 1328

220 So. State st., Chicago. III.

BFIKIA patyrusio lietuviško par 
davėjo pastovi vieta, gera užmo 
kestis. Romu 1205

123 W. Madison St. 
Tel. Ilamto’oh 1316 

Democracy Photoplay (’o

RFIKALINGz\ mergina dėl ab'*l- 
nn D»mn darbo1 visokie naminiai 
purankumai. Nedėhlienlai liuosa, 

Gera mokestis: Atsišaukite greit: 
Mrs \ MILAUSKIENR

1217 So I8th Avė, (’.icero, III
1217 So I8lh Avė, Cicero, III

PA.IH'šKAL’ barberio su patyri
mu ne mažiau kait) melų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

J. BROS, 
1110 S. Main st., Roikford, III.

REIKIA Darbininku prie rnkvi- 
nių buroku. Vedusių arba pavienių 
ypatų, Augščiaiisia mokestis moka
ma Mivhigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelionė su perkraustymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, knin ‘ik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasiimti* kitę su musų agen- 
tai« Cblritgoj“ Šiose vietose.
*: s Al. Weber*s raine, *612 O re b ar-Id 
St, bi'e dieną nuo 8 ryto iki 9 -ak. 
Pas J. M Lopez 1721 W Harrison 
S»., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s of’se, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1111 \V 
18th St., bile dieną nuo 8 ry to ik' 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
AV. (’rand Avė, Nedčliomis nuo 9 
iki 11 rvtn.

MICH1GAN SVGA H Co.
Saginay, Mieli*

REIK Al INGA moteris arba mer 
gina df l sortavimo plunksnų. Gera 
mokestis, pastovus darbas alsi 
šaukit greitai:
1833 So Halsted St.. Chicago, III

l’EIKALINGA ’'crglna arba naš
lė, kuri apsiiinlt.i Imli už ąaspadinę 

Į Atsišaukite
J. Juodis,

812 So. Park avė.. Ilerrin, III.

RI'IKAI INGI ircsrii.ai T kliau
čiai. Alsišmikile šiuo adresu

M. Z. Palionis,
2399 S. I.eavill str., Chicago

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo vakarais.

Dr. E. A. Sknlnyk,
1259 AVest I2th sl„ (’.hir.igo

PAKDKVIMI •
PERKU visokius Inshamu'nlus 

naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramafoiiiis, kon- 
< retinas, armonikas, triiibas, l»ara- 
banus, cimbolus, skripkas besiallas, 
kas lutile prisiųskite laiškų aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADEI E LUKAM
2’125 So. Dearborn SI., Chicago,

PARDAVIMUI grosernė ir hučer- 
nč arli C.ran’o Kompanijos dirbtu
vių. Gera biznio viela. Namas par
duodama taingi
3815 So. Kedzie Avė, Chicago.

PARSIDUODA saliomis. Pi i. žūs
ti, pardavimo — vyras mirė, par
duosiu už mažiausias •'.lygas.

Marė Rėk lis,
3538 So. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir grn- 
sirnč, labai pigiai, už teisingą pa
sitikina ali'lapsiu. Gera viela, vi
sokių tautu apgyventa, biznis iš
dirbtas per dauv melų, visi Maišy
mai pi’inos kliasos. Gera proga pa
stoli biznierium. Atsišaukite grei
tai uo numeriu

G. D.,
2901 AV. 201b Str., Chicago

PARSIDUODA li'.bai pigiai mn- 
i teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi-

• l.’ti tr'mingu ir rakandų. I’arsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Perdavimo priežasti ta. kad darbo 

' pi ’ 'hmg, o sveikatos nėra. S j'ygas 
i i r':rsil ant v:etos. Kas norite pir

kti atsisekite po numeriu
17 .0 So. Union avė., (’hi-ago, III.

PARDl'ODF restoraną. Biznis 
nuo seno išdirbtas. A"g*vcnla lie
tuvių 'r kitu tautu. Pripžpv*i\ >’•••’- 
d; v;mo • s? 'tinkas apleidžia Chi- 

Ak'šmjkPc
1619 S. Halsted st., (’hieago

p y rnt’)(’od \ IpirbernA (|.| krA j. 
Ia:. iš nrieŽrsties mano ėjimo į ki
ta b'znj- vio'a išdirbta per tris įlie
tu;. Atsišaukite

I. Giedraitis.
1 P‘3 \dams st.. Garv. Ind.

RAKANDAI
F.XTRA BARGENAS.

$290 dubultu springsu Phonogra 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantini* a<lat;i. Tt'UOO vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas. valgytojo kambario setas, niic 
ganiojo gambario setas, davenport. 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
ve'kslai ir lt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

RANDAI

GARY/4ND. 2 sankrovos ant fon
dus. Viena kampinė sankrova, tin
kama bučerniai ar uroserniai, arba 
panašiai kitokiam bizniui..

Antra sankrova rendavojama tik
tai barberini, kuri yra apačioje pir
ties jau nuo seno laiko. Norinti 
pradėti biznį atsišaukite j savinin
ką :

FRANK JONAITIS,
1101 Madison St., Garv, Inl.

NAMALžEMe
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namus t natų po I kambarius kiek
vienas. Taipgi 2 kambariai beis- 
mente. Visuose toiletai ir gesas. Na
mas gerai pataisytas. Savininkas pri
verstas pard-mli. AValIaee arti 30 
tiktai $5,600.00.

IGNATIl’S CIIAP and CO., 
31 and AVallacv Sts.

Vieninteliai agentai.

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba mainau ant farmos AA'isconsin 
valstijoje. Namai nauji tik keturi 

! metai kaip statvti, rendos neša -72 
j mėnesj. Daugiau žinių kreipkitės 
prie savininko:

M DAVLS
29-12 W. 39th St, Chicago, III

SAVININKUI GERA PROGA
Parsiduoda nu'kus mūrinis na

melis po I kambarius ir dailus tvar
tas užpakalyje Visi inlaisymai, Na
mas geroj apielinkėj ant 32nd ir 
Emcrahl Avė, Gali rendavot, gausi 
-381 į metus. Kaina -2,700 jinokėji- 
mas kaiu gali. Atsišaukite, 

Joseph Stravinskas,
3256 AA’alIaee si. Tel. Drover 4525

PAR 1)AVI ’7l' I gera forma 7() ak
iu arba galimk mainyti į namą. V'-a 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. I abai graži vieta priein
anti prie kel'o. arti prie miesto 
2 my lios. ( id»b* atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

PVRDUODU ’otą GARY. Ind. Kas 
norite pirkti at :.š;»ul i'e greitai.

Ant. Zubriekas, 
0827 Union avė., Chicago

PARSIDUODA medinis namas 2 
tidmaugščio. Randasi gražioj pie- 
linkėi ant north .id°: Pa,'d'»n*i»t ^n- 
)’ i pigiai, Del platesnių žinių kreip
kitės pas savininko

P MIKALIl NAS 
1803 AV 46th St Chicago, III

NAUJIENOS, Chicago, III
......HI9IBĮI

Apsaugoki! savo siitanpinhis 
pinigus.

i Doleris sulnupinlas yra doleris
uždublas. Ncpaisanl lo, ką Jus
uždirbate, bet Ką Jus sultuipinal 
tas rokuojasi. Daug apmokami vy
rai lankiai numiršla birdnais kolei 
daug hie.lnų darbininkų, pagal sy- 
sletiuilišką sulaupinimą, palieka sa 
vo šeimynas gerai aprūpintas.

Imk kilę savo pinigus kur jie ne
gu i pabėgti. Farmos vis kas kart 
buvo keliamos augštyn į prekę, ku
rių verte dabartiniuose laikuose dar 
kelis karius pasidaugins, nes pas
kiau paprastas darbininkas negalės 

: pajiegli nusipirkti sau geros žemės. 
Į Jau ir dabar nckuriosc valstijose 

neguli prieiti per augšlumą kainų 
I už žemė. Tenai dar yra keletas ge
rų, pigių žemės investmentų AA'is- 
eonsinc. Tenai Jus laukia puiki 
proga pavirsti j savininką - turtin
giausios žemes AViseonsine. Su mu
sų pagelba jus galite padaryti, kad 
Jums gerą pelną atneštų melas nuo 
melo.

Jeigu Jus išbusite dešimts metų 
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 jeigu 
ųs nmiiirtiimčte? Kokiame padėji
me pasiliktų jūsų šeimyna? Nieko 

• mlaukhlnt, išsirinkite sau gerą plo 
lą žemės, o tapsite neprigulmingu 
bedarbėms, slreikoms, išmetimu iš 
darbo, mažų algų, augšto maisto 
prekių ir nuo dusimus, nesveiko 
miesto oro ir visų kitu blogumų.

Mes {laiduosime jum 49 akrų že
mes su $190 'mokėjimu, 80 akrų 
žemės su $200 {mokėjimu, o liku
sius ant lengvų išmokėjimų. Ant 
minėtos žemės jus galėsite pagamin 
Ii didelius uždcrčjimus. rugių, kvie 
čių, bulvių, avižų, dobilų, vaisių ir 
visokių daržovių.

Ragai jūsų gerą tipsiruoktivimą, 
jus galite pasiimti savo šeimyną iš 
surukusio miesto, arba iš pavojin
gų mainų j šitą puikią šalį, į lie
tuvių kolonijy, kur daug lietuvių 
jau pirko ir tuksiančiai dar pirks 
•;au geras farrmts, kur oras visados 
yrąs, prie gražių ežerų, prie gerų 
kelių, gerų marketų, arti miesto, 
mokyklų bažnyčių ir kitų paran- 
kumų, kur tamsta ir tamstos šel
my na galėsite gražiai ir linksmai 
gyvenli, ir kur jūsų ateitis bus ant 
visados užtikrinta.

N cko nelaukdamas prisiųsk sa
vo vardą ir dresą, ao mes jums pri
siusime kny gelę su mapa, ir paveik- 

‘ais apie lietuvių kolioniją, kurią 
’i tuvių gendrovė susidedanti iš tu
ksiančio narių užlėjo luom liksiu, 
kad pagelbėti lietuvius apgyvenlin- 
li ant laimu m’ duoti jiems reikalin 
gą pagelbą.
LIBERTY LANI) & INVEST. Co. 
3301 So. Hahted St., Chicago, III.

PINIGAI DARBAN.
Dabar geriausias laikas pirkti 

nuosavybes, nes jų kainos Irupame 
laike pasididins. Paliauk mokėjęs 
lendą kitam, nes pats gali būti sa
vininku ir imti remias iš kitų, ir ne 
jusi kaip greitai išmokėsi namą. Ne 
tas žmogus yra gudrus, kuris daug 
uždirba ir išleidžia pinigus, bet tas 
gudrus, kurio pinigas uždirba pini
gus. Nelauk pakol turėsi daug pini
gų, nes tos. dienos gal nesulauksi. 
Pradėk taip kaip kili pradėjo, ir nė
jusi kaip greitai prsigyvensi. Su 

$25.99 pirk lotą, su ^illtl.OlI pirk na
mą arba farmą, o netrukus jūsų ver- 

’.ū pasidaugins kelis karius.
PER PASKUTINIUS DU MĖNE

SIUS PER MUSU OFISĄ PIRKO 
18 PROPERTES LIETUVIAI, TO- 
DėL NORĖDAMI IŠSIRINKT! SAU 

TINKAMA NUOSAVYBE NIEKO 
NEI ALKDAMAS ATVAŽIUOKITE 

I MUSU OFISĄ IR IŠSIRINKITE 
PAGAL SAVO NORA. PAMATYK 

SEKANČIAS NUOSAVYBES TUO
JAUS::

PARSIDUODA puiki šluba Brigh- 
lon Park, 6 kamb., su maudyne, ąa- 
zu ir kitais gerais įtaisymais, taipgi 
ir bcismeide galima turėti 6 kam
barių pragyvenimą. Verta $2500, par 
siruora už $1700

PARSIDUODA 2 pagyvenimų naš 
inas, visa apačia mūri, o viršus me
džio, su gazu ir toiletais ir gerais 
įtaisymais viduryje. Rendos neša 

210.(10 ■ metus, kaina lik 2000, 
Taipgi jeigu kas norės lotą priimsi
me už pirmų jmokėjimą, o kilus iš 
remiu.

PARSIDUODA puikus mūrinis na 
mus, 5 ir » k.ėmttariu, su dideliais 
potčiais už $4200.

PARSIDUODA akmenų frontu Inu 
rinis namas. 5 familijų, po 4 ir 5 
kambarius fialai. Rendos neša :>720 
j melus. Kaina $6000

PARSIDUODA visai naujas 1 pa
gyvenimu muro namas su naujau
siais įtaisymais, po 6 kambarius lie
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, lo
dei meldžiame atvažiuoti ir pamaty 
ti visus, 
LIBERTY LANI) & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III

VERTAS $1500, Už $900
PARSIDUODA puikus gampas 110 

XI30 pėdu. Tai yra I lotai laaai 
gražioj vietoj, lietuvių apielinkėj’e 
visi I lotai parsiduos už $900, ant iš

mokėjimo. Meldžiame nepraleisti 
šitos progos, ir pamatyti tą kampą, 
LIBERTY LANI) & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III

FARMA VERTA $4000.
Už $3000.00

Kas pirks tuojaus gaus už $3090 — 
80 akrų farmą, su nauja šluba ir ge
ra barne ant cementinio fondamen- 
lo. žemė juodsemis su moliu, ant 
kurios viskas autfa. randasi ’ik 2 
mylios nuo miestelio ir geležinke
lio stoties, ant gero kebo ir ant la
bai gražios b'ikos kranto. Klauski
te Platesniu pppiskin’m” Pa’ 
LIBERTY LANI) * INVESTMENT

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III

_____NAMAI-žEMfi
l’ardnvlmul 422.'.. 4227 ir I22« Ko.

Arlcsian Aveniu?, naujus, I ii I 
kambarių fialai, $3,000 apie -250 

eash likusius kaip remia.
McDONNEI.L

2630 W. 381h SI., Chicago
Atdara 9 iki 9 kasdieną ir nedėliom

PARDAVIMUI prie 19-los ir 
Prineelon Avenue. Cash arba len
gvais i išmokėjimais, du šešių kam
barių fialai. Bandos $57.00 j mė 
nesj. Visi įtaisymai ir texai išmo
kėti. 'Turi parduoti tuojaus. 2 lo
tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. $3,100 
Pamaty kit

MeDONNEI.L
2630 W 381h SI ('bicogo

Atdara Nedčliomis

PARSIDUODA 12 lotų 50X150 ir 
medinis mitmis 7 ruimų. Lotai ran- 
<lasi Breslville, III, galima laikyti 
karvę, arklį, vištų ir kilų gyvulių 
Del platesnių žinių kreipkitės: 

J PALIONIS,
3253 So Halsted St, Chicago

PARSIDUODA ūkė Michigano 
valstijoj, 60 akrų, apie 30 akrų aria
mos, su mažais budinkais, 4 ir pu
sė mylios nuo miesto Dubliu. Ge
ra proga žmogui, kuris mylėtų au
ginti gyvulius, nes žemė gerai au
gina šienus, o vasaros laike yra už
tektinai puikios ganyklos su čystu 
vandeniu. Taipgi aš sutikčiau iš
mainyti ant miesto propertės. Tai
gi norintieji pirkti ar mainyti, krei- 
okitės pas savininką ypatiškai ar
ba laišku.

K lėni. Wilkas, 
2329 W. 22nd PI. Chicago, III.

ANT PABDAVIMO urbn išiuai 
nynio lotas 43.51 So. California 
Avi*, arli llth Sf. ;5 lotai ant 64 
(’ourl ir Belinorit Avė. Visus 
krūvoj aPba po vienų. Savinin
kas. Rašykit laiškų liiojans pa

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

BARGI'NAS: Parduodu savo pui
kią farmą 200 akerių juodžemio su 
nioRu, visu puikiausiai išdirbta, 
puikus bmlinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gelžkelh) stotis ant kampo 
farmos. 8 my lios nuo didelio mies
to iš vieno šono *r 10 mylių nuo ki
lo didelio miesto. Xi>eriališk:d iš
dubta Ori |*( (,|Į\ AVIŽŲ. BULBIU 
ir lt. Ateikite ras mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano far
mos.

S. Sokalskis, 
3343 S. Losve Avi*., Chicago, III.

'Tel. Boulevard 1001L

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIAS BARGENAS 

PARSIDUODA 80 akru farma už 
$2,500. Namas su trim dideliais ru
imais, klėtis, kute, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 21 obelimis, 
2 vyšnios, J jdy.v.us, 4 vynogradai ir 
visokių uogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo Nechidos 
miesto, kur tandasi 5000 gyventojų 
ir yra \Visconsin River netoli nuo 
musu miesto, žemė lygi, nėra kal
nų ir juodžemis. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo: nėra 
kam dirbti. Vaikai nenori dirbti 
ant farmos, tėvai seni ir negali di
rbti. Kas norite bargeno p.išau- 
kite per telefoną :ų’ba ypatiškai at
važiuokite šuto adeesu:

\VM. TIKIMAS, 
11361 S. Miehigan avė., (’hieago, UI.

'Tel. Pullman 759

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, apačioj storas su pagyveni
mu, ant viršaus po 5 ruimus fialas. 
Rendos neša $33.00 j mėnesį kaina 
19 šimtų; Namas randasi netoli šv 
Jurgio bažnyčios, tas namas turi 

būt parduotas į trumpą laiką. At
sišaukite pas:

C SUROMSKI, 
3346 So Halsted St., (’hieago

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkic miesto Seottville, Michi- 

aan kur vra Didžiausia Lietuvių 
Partnerių Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Drimovstes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmčn iš Anglikų jų ge
ras Karmas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimu, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
lai 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 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ukiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų 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 gelžkclio kaštus 
sugrržiname, ihtodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnio* žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Kataloga ir 
žemlapi Kalonijos Adresas.

A. K i ėdis & Co.
Peoples State Bank Building. 

Seottville, Mich.

ANT nardavimo 6 ruimų mūrinis 
namas ir lotas garu šildomas. Rn 
dusi didelė pašiūrė Parsiluoda la 
bai pigiai. Atsišaukite greitai 
3626 Wallace Street, (’cihago

NAMAI-žEMe
NORINTI NAMA PIRKTI

Nl PRALEISK ŠIOS PROGOS. 
PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 
BE Al IDĖLIOJIMO, NES TIE YRA 
DIDŽIAUSI BAliGI NAI ANT RRI- 
DGEPGRTO. SEKANTI NAM\I 
PARSIDUODA NUO $15(10 IKI 
$199(1 IR ŽEMIAU VERTĖS. NE
PIRK NEPAMATĘS ŠIUOS BAR- 

GENUS.
PARSIDUODA 2 lubų augščio 

medinis namas, 2 pagyvenimai, po 
6 kambarius. Gesas, baltos mau
dynės, sinkos, toiletai ir kiti 'nlai- 
symai. Rendos neša $30 į mėnesį, 
kaina lik $2299.

PARSIDUODA 2 lubų augščio 
mūrinis namas su bcismentu. 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius. Namas 
randasi gražioj vieloj ant Lo\ve 
gatvės. Vertas $1500, prekė liktai 
$3510.

PARSIDUODA 2 lubų augščio me
dinis namas, 9 kambariai. Baltos 
maudynės; sinkos, toiletai ir kiti 
geri inlaisymai. Prekė -1800. Inmo- 
kėti -300, kitus kaip vendą.

PARSIDUODA 2 lubų augščio 
mūrinis namas su augštu beismen- 
tu. 2 pagy veniniai • po 6 kambarius. 
Namas randasi ant 33 ir Emerald 
avė. Prekė i ik $4600.

PARSIDUODA 2 lubų augščio 
mūrinis akmenio fronto namas, 
šlymu šildomas, ąžuolu vidus ištai
sytas. Baltom maudynėm, sinkom, 
toiletais. Gesas ir elektra šviesa, 2 
pagyvenimai po (i kambarius. Ran
dasi ant Halsted tarp 31 ir 35 gatvių 
Prekė $7800.

PARSIDUODA 3 lubų augščio na
ujas mūrinis namas, šlymu šildo
mas. Statytas lik 3 melai atgal. 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir 
stora*. Namas randasi uit Halsted 
gal. Lštaisyls visais geriausiais in- 
laisyniais. Namas kaštavo pastaty
ti $15099. Prekė dabar tik $1389'1.

PARSIDUODA 2 lubų augščio 
mūrinis namas; 2 pagyvenimai po 
5 kambarius. Gesas, ioiletai ir ki
ti geri inlaisymai. Rendos neša 
*384 į metus, prekė tik $320(1, $500 
bmokėti likusius kaip remia 

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 So. Halsted st., Chicago, Jll.

Tel. Yards 6891.

PRIVERSTINAS NAMU 
IŠPARDAVIMAS.

Žemiau paminėti pigumai retai 
atsilaiko.
Brighion Parke naujas mūrinis

3 pagyvenimų, šios mados.
namas už ................................ :<ti,259

Burnsiile 91, PI. I Pagyvenimų
puikus namas arti mokyklos
ir parkių, už ....................... 8Li50

Bridgeporle I pagyvenimų me
dinis namas, ramios neša 
mėnesį $19. už ................... $2,199

Pullmane, namas, barnė, višli-
ninkas su 6 lotais daržo uz*2l99 

Brighton Parke, arti lietuviš
kos bažnyčios, naujas 2 pa-' 
gyvenimų po 6 ruimus,- su 
beismefttu, mūrinis, už .. $4,900 

Roselandy, 3 pagyvenimų na
mas, lietuvių ąpgyVentoj a- 
pielinkėj, už ....................... $3,550

Apie Lietuvišką Klioštorių nau
jas mūrinis namas ir lotas 
šalę, už ...._...................... $5,400

l'inerall avė. ir 54-tos, 2 pagy
venimų po 6 ruimus, inteli
gentiška apielinkė, labai pui
ki, ir čystas oras, už .... $2,2(10

Tonw of Lake, 6 pagy venimų
namas, puikiam padėjime, 55,100 

BridgCĮiorte, 2 pagyvenimų m- 
edinis gražus namas, remia 
$27, už ................................ :-2,300

Dulton, III,, 2 akrai su 7 rui
mų auza, barnė, riebi žemė.
už ............................................ $2,150

Southside, 3 florų mūrinis na
mas, rendos neša $100 į mė
nesi, už ................................ $4,650

l'arma 80 akrų, gera žemė su
puikiais budinkais, už .... $1,700 

l'arma 40 akrų su puikiais bu
dinkais, gera žemė, už .. $1,500 

’l'own of Lake namas 3 pagy
venimų, žibančiame padėji
me, už ............................ $2,800

100 akrų farma su gyvuliais, 
budinkais ir visomis maši
nomis, už ............   $3,500
Kreipkitės arba adresuokite 
PARSIDUODA Gary ind, puikus 

namas su beismentu vanduo ,auza 
vieta vadinama Tolleston, priežas
tis ir turi bul parduotas nors už 
$2300 bo savininkas randasi kitame 
mieste, Namas yra vertas dubeltavai 
daugiau, apsimoka apžiūrėti. 
PARSIDUODA farma 40 akru 4 rui
mų namas, vanduo kukne ant 2 
lubų svirnas (Granery), vištininkas, 
ir kiti reikalingi bildingai biski ma
žiau kaip mylia nuo škules arti mie
sto, geri keliai, gera žemė’ tiktai 65 
mylios nuo (’hieago* i pietys, kaina 
$2400, Puikus sodnas randasi ir vi
sas aptvertas ir i laukus ištvarstyta

CHAS. Z. URN1CK.
Room 1328 220 So. State st.

Ofisas atdaras dieną. Nedėliomis 
po pietų.

KAS GERIAU?
AR MOKĖSI RANDA VISADA, IR 

NIEKO NETURĖSI, AR TURĖSI 
SAVO LOCNA GRAŽU NAMA. KU
RIS PATS IŠ BANDOS IŠSIMOKĖS.

PARSIDUODA • NAUJAS MŪ
RINIS NAMAS, $1.0(10 PIGIAU NE
GU KAŠTAVO PA BUDA VOTĮ ANT 
2 AUGŠTU PO 5 DIDELIUS KAM
BARIUS, SU ELEKTRA, G ASU, 
BALTOM SINKOM IR MAUDYK
LOM, IR SU VISAIS AUGš'TOS 
KLI'SOS INTAISYMAIS, SU GE
RAIS PORČIAIS. SU DIDELIU 8 
PĖDU AUGŠČIO CEMENTUOTU 
BASFMENTU IR SU DIDELIU 
PLAČIU LOTU, 30x125 PĖDU- NA
MAS LABAI ŠVPSUS Iš ABIEJŲ 
PUSIU IR APLINKUI APIBUDA- 
VOTA PUIKIAIS NAMAIS. BAN
DYSI LIETUVIU APGYVENTOJE 
VIETOJ. 'NORINTIEJI PUIKAUS 
NAMO GREITAI ATSIŠAUKITE IR 
GALĖSITE NUPIRKTI PIGIAI UŽ
TEKS $500 INMOKĖJIMUI. O LI
KUSIUS ANT RENDOS IŠMOKĖS. 
KLAUSI KITĘ PAS

J. SINKUS, 
•i'’0l So. Halsled st.. rhieago, III. 
3301 S. HALSTED ST.. rlHCAGO

PARDAVIMUI šešių kambarių j 
medinis namas, beizmentas, man- » 
•iynė gesas, daržines, Keturi lotai 
’uri būt parduoti atsiėmimui savo 
dalios
372 E 88th PI arti Cottage Grove

Subata, 29 čT, 1919

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlrakiorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu niekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai it 
duodu gvarantrją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

L1THUANIAN RED 
RODEI NG CO, 

and Shecl Metai Work«
2106 W, 241h M Tel Canal 4802

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI pigiai 2-jų nugHų 

medinis namas ir lotas.
3623 Parnell avc., Chicago

PARDAVIMUI pigiai namas Ir lo
tas. Alsišauklle tuojaus:
3348 So. Iloyne Avė.. Chicago.

PARDAVIMUI 3 kambariu medi
nis namas ant 112-tos, netoli nuo 
šv. Kazimiero Kapinių, kampinis lo 
tas su troba netoli nuo 111-tos Strit- 
karių. Labai gera virki dėl vasaros. 
Visada yra parrndavota. -6,00 ren
dos į mėnesj. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:

CHAS.POCIUS
3305 So. Halsted St., (’hieago, III.

-MOKYKLOS ___
DIENINE IR VAkARINE f

MOKYKLA
Čia gali lengva.! ir greitai išmokti Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abolną istoniąs, geografiją. raSyti i 
laiikus. ir tt. Taipgi, turime Granimar ir Hivh 
School ių skyrius Lietuviai mokytoji. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimoxi.iimui. nesigailėsite.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma
dison, 1850 N Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. 'I'. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokvtojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo
kydami' po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS Li E < UV IV MOb t KLa

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos. knvgve<lvstčs. 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
“konomijos, pilietvstės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 i)o pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:31 
'1106 So Halsted St Chicago III

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai, 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpų 
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 užkviečlami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialift 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rą — bile stailčs arba dydžio. iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinia
H8 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

MsiŠmikit ant 4-to augstn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SĖKLOS.

Ūkininkų Draugija pasirūpino 
pardavinčt geriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų, šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams į 
daržus. Galima gaut pakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po 100 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų i kokią že
mę, o mes patarsim kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių far- 

mų ant pardavimo musų kaina.. 
Klausiant kainos įdėkite markę at. 
sak\ mui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, Hari Miehigan

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DAR-ŽŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

Hiph Point Seed Farm
5 Wood!and Park. Roohester. N. Y.

LABAI gerai taisau muzikališkus 
instrumentus: vargonus, tuniju pi
jantis. armonikas ir gramofonus, 
nerklijuoju ir muzikas. Kas reika
laujate atsišaukite į mane šiuo ad
resu ;

Dominikas Jesinskis,
814 W. Kllli St., 3-čios lubos, kam
barys 4.1^ Nuo 6 vai. vakare.

___ '!____ ______ I


