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rrue translation filed wilh Ihe post-mastei- at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
is required hy the act <*T Oct. (i, 1917

Vengrijoje viskas 
nacionalizuojama
Talkininkai grąsina Vengrijos 

k valdžiai

Bankai, fabrikai, namai, dvarai Vengrijoj 
yra pavesti žmonėms

TALKININKAI REIKALAUJA į Visi dvarai tapo konfiskuoti 
\ EN(«RIJOS SOVIETU valdžios. Vengrijos viršininkai

PASITRAUKIMO.
--------  (liniukais ir Amerikos kurje- 

. .Reikalauja išrinkimo steigia- * rams leidžiama išvažiuoti ir į- 
mojo susirinkimo po talki-1 važiuoti į Budapeštą be jokio 

ninku priežiūra.---------------- | trukdimo. ‘Telegrafo aptarna
vimas vra suvaržytas ir lėtas. * v

Pranešama, kad čecbo-Slo- 
vakijoj ištiko sukilimas.

Žinios apie Vengrijos bolše
vizmą greitai išsiplėtojo ir re
voliucinė dvasia vakarinėj Uk
rainoj ir Rumunijoj žymiai su
si i prėj tįsios.

kinii.kai pareikalavo rezignavi- 
mo Vengrijos sovietą valdžios.

giamojo susirinkimo po talki
ninką priežiūra.

Tcha ♦rnnc’Mlnn fTl**H wUh the pnnl- 
m'aslrr at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
an reąuirrd hv rnr »ct or uct. h. 1917

BANKAI, FABRIKAI, NAMAI
IR DVARAI VENGRIJOJ 

NACIONALIZUOTI.

lis requirc<l by the net of Oct. 6, 1917 
inustcr at Chicugo, III., Mar. 31, 1919 
master at Chicago, III., Dec, 27, 1918,

VENGRIJOS VALtDJžIOS
SIEKIAN1I.

. ue.w..

“Beturčiai užtektinai ilgai ke org 
atėjo,' sake man Belą Kun ‘Aš
lietuviu užuojautos turčiui. Be 
to, prie naujosios sistemos, kiek 
vienas sveikas žmogus, norintis 
dirbt), gaus iš valstybes teisin
gą algą, kuri leis jam ar jai ga
na patogiai gyventi.’’

Ledcbour, kuris liko suim
tas laike paskutinio spartaką 
sukilimo.

Juos valdo ir veda patįs 
darbininkai.

111 t
Pase

zidentai Budapešte pavirto vien 
lik tuščiu vardu ii’ visus reika
lus veda sovietą klerkai.

Rendos daugiau nebemoka
mos savininkams, bet valdžiai, 
kurią atstovauja kiemsargiai.

Sankrovos lapo nacionalizuo
tos. dirbtuvių viršininku vietas*, . (P

užėmė nauji viršininkai, išrink
ti pačią darbininką.

mas naujomis reguliacijomis.1

Frue translation filed wtlh the post 
nia.ster ai Chicago, III., Mar. 31, 1919 
is i*e<|iiire<1 hv the act of Oct. Ii. 191/

RIAUŠĖS AUSTRIJOJ.

Rusai pasiekė Dunojų.

PARYŽIUS, kovo 30. — Vien
uos žinios praneša apie didelius 
sumišimus Austrijoj, kįlusius

jos.

slo salę demonstracijoj, reika- 
lavusioj nuvertimo valdžios.

žmonės reikalauja porlelariato 
diktatūros, sukurstyti Rusijos 

agentų, kurie naudojasi abel- 
ną žmonių neprielankumą val
džiai, sutvertai stokos maisto.

viky kareiviai Besarabijoj pa
siekė Dunojaus upės apygardą.

kranto Dniestro susijungė su 
kariaujančiais prieš bolševikus 
rumuną kareiviais, pasak ru
muną kareivių, pasak rumunu 
oficialiu pranešimo.

Trne translation filed witb the nosį 
mastvr at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as required hv Ihe act of Ori. 6. 1917

FIUME PASKELBTA KARĖS 
STOVIS.

LONDONAS, Kovo 30. — Be
lą Kun. Vengrijos 33 m amžiaus 
vadovas sovietų, pasikall>ėjime 
su manim pasakė, kad valdžia

sius su talkininkais. bet kariaus

Taip rašo Daily News korespon-

apie rubežią

uKaslink teritorialią klausi
mą,” sakė Belą Kun, “mes geid
žiame, kad patįs žmonės nus
pręstų savo likimą, bet nesispir- 
sime nederamai
klausimą, kadangi mes daugiau 
laikomės pozicijos ant tarptau
tinės brolybės principo-

“Talkininką bado blokada pa
Nė vienam neleidžiama išsiimti <ktrė daugiau negu kas kitas su
dauginu kaip $100, apart išmo- žadinimui komunizmo dvasios 
kėjimo algą. Po čekių, pirm 
negu paduoti jį bankui turi pa
sirašyti visi globėjai, čekis bus 
pripažintas tik tada, kada bus

yra išrinkti darbininką.

“Revoliucija tapo padaryta be 
kraujos praliejimo. Didelė mi
nia užpuolė ant kalėjimo ir pa- 
liuosavo Belą Kun.

“Kamunizavimas pramonės 
eina greitai.: Publikos aplama-

pardavimui bet privatinis pirklybinis veiki
mas vra apsistojęs. Bankai ir

rubežią ne

FILME

paskelbė dideliame Austrijos uo 
ste prie Adriatiko jurą apguli-

inastcr at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as reųnired by thė act of Oct. 6. 1917

NEPAISYS VOKIEČIŲ.

PARYŽIUS, kov. 30.—Temps 
sako, kad talkininkai ir susivie
nijusios valstybės nutarę nepai
syti Vokietijos priešinimos kas-

išsodinti tame Baltiko juru uo
ste lenkų kareivius.

True translation filed with the post 
master at Chicago, OI., Mar. 31, 1919 
as required by the ucl of Oct. 6, 1917

Pašauks vokiečius
į Spa.

LONDONAS, kovo 30. — Cen 
tral News žinia iš Copenhage- 
no sako, kad Vokietija bus pa- 

j įkviesta kuogreičiausia pasiųsti į 
Spa savo delegatus pasitikti ma- 
ršaląFoch kaslink Danzigo keb-

daromas visos s; 
uždarytos, apart 
maisto ir vaistą.

'Tuksiančiai pabėgėlių kėliau- sankrovos bus atidarytos kaip 
ja Jjnkui Vienuos. Iš visų prie tik naujosios valdžios adminis- 
rubežiaus atimami daiktai, jie tracija bus patabulinta ir aiš

kiai. visas pelnas eis komunai.
“Profesionaliai žmonės, kaip

Nariai turtingąją klesų mitą- daktarai, advokatai, inžinieriai, 
re pasilikti Budapešte ir laukti dirbs po valstybės kontrole ir 
atsitikimą. Grafienė Marė Ka-1 dėl komunos.
rolyi, giminaitė grafo Karolyi, I “Jau įvykę permainos nuste- 
kuris nesenai rezignavo kaipo bina kiekvieną visur. Patarnau 
laikinis Vengrijos prezidentas, tojai ir plauką taisytojai atsisa- 
pasakiusi: i ko nuo tarnagrašią.

“Musų žemė sumažinta iki 15 
akrą ir vieno arklio. Geriau * 
turėti 
miais 
venli 
čia.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI LAIMĖJO BERLINO 

TARYBOS RINKIMUOSE.

Rūpinsis paliuosuoti 
Ledebour.

BERLINAS, kovo 28. — Ne-

frue translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
is re<|iiired bv <!»*• art oi’ Oct. ti. 191' 
MEXIKA t»AVEDfi JAPONAMS

DIDELI ŽEMĖS 
PLOTĄ.

t ■■fui nriTT~ nr —m—umr
* ' ’ ' * ’. •

True translation filiui with the post 
masler ut Chicago, III., Mac. 31, 1919 
aš rccpiiird by the act of Oct. (i, 1917

JAPONIJA SUTINKA
SUTRUšKINTI RUSIJOS

BOLŠEVIKUS.

Bet už tą džiabą iš Francljos 
reikalauja Indo-ChinijoR.

žemė yra žemesnėj daly j 
Californijos.

MEXJCO CITY, kovo 29. — 
Išdirbinio ir agrikultūros minis 
terio pagelbininkas gen. Amado 
Aguirre šiandie paskelbi, kad 
japonu korporacijoms suleik-

lifornijos pusiausalio.
'Pečiaus patvirlinata, kad kon 

cesijos padarytos pilnai sutin
kant su Mcxikos konstitucijos 
parėdymais kaslink didumo plo 
to ir jo atstumo nuo jurą ir ru- 
bežiaus.

Pagelbininkas tikrina, kad 
koncesijose nėra nieko lokio,

niu, ant kiek paliečiama yra 
Monroe doktrina.

(ien. Aguirre pavadino absur
diškomis visas žinias, kad su
teikimas tą koncesijų japonams

liti nesutikimu.C . t

Frue translation filed with ihe post- 
master at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
is required bv Ihe net of Oct. 6. 1917

UKRAINAI NORI TAIKINTIES 
SU LENKAIS DABARTINĖJ

LINIJOJ.

BERN, kovo 30. Ukrainos 
spėką komanduotojas pasiuntė 
bevielinį pranešimą talkininku 
valdžioms, kad Ukrainai yra 
pasirengę pradėti tarybas apie 
»iistnL>cly imj Ictivin viiiio su len- 
kais su sąlyga, kad talkininkai

dabartiniu mušiu frontu.

PARYŽIUS, kovo 30. — Ja
ponijos generalis štabas pasiūlė 
Clemenceau sutriuškinti bolše
vizmą visoj Rusijoj, bet reika-

nijai Indo-Chiniją, Aš patyriau 
iš geriausią autoritetą, kad ka-

li talkininką ekspedicines spė
kas prieš bolševikus, premjeras 
Clemenceau paklausė Viskanto 
Cbinda ką Japonija galėtą pa
daryti sutriuškinimui bolševiz
mo.

Cbinda telegrafavo į Tokio ir

štabas galėtą išdirbti veikimo 
pienus ounaikininuii bėgyje 2

trolės. Prancūzai tada paklau
sė japoną ar dalis Siberijos bu
tą priimta kaipo mokestis.

Japonija atsisako.

(ne), užreikšdami, kad Japoni-

nori užsitraukti piktu m o 
p a ė m i m u I
Rusijos teritorijos, bet išnaikin
tų bolševizmą ir uždėtą Rusi
joj pastovią valdžią, kuri atmo-

■ 1.IMIIĮĮIJĮ.III ................ ■■III

True translation filed wilh the post master ai Chicago, III,, Mar. 31, l6l9 
as reqnire<l hy the act of Oct. 6, 1917

Amerikos laivynas 
plaukia Rusijon

k

Toledo policija išardė socialistų 
susirinkimą

Bolševikai apleisią Vilnių. Francija nesusi 
taiko su Japonija apie užmokestį už 

bolševikų sutriuškinimą
AMERIKOS LAIVYNAS PLAU

KIA į RUSIJA

NEW YORK, kovo 29. A-
I mcrik“s laivynui vedamam su-

paliepia plaukti į Rusiją paslap
tingoj misijoj, sako čia atėjusi 
žinia. /

Manoma, kad didelis laivynas 
iš 10 kariniu laivą, jau yra ke-

'l ik jau po 5 vai. vakare po
licijai su dideliu vargu pavyko 
išvaikyti .minią, kuri ir pati pra
dėjo skirstytis. Policija dauge
lį žmonių sumušė, o 75 buvo a- 
reštavusi, jų tarpe socialistą al- 
dermaną 'I boinas Dcvine. Jie

riaušių, bet vėliau liko paliuo- 
suoti be kaucijos, kadangi poli-

True translation filed with the pnst- 
niaster ai Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as retjmred by the act of Oct. (>, 1917

TIKISI KAD BOLšJEVIKAI
APLEIS VILNIŲ.

| kaltinimų, nes tas riaušes ne 
kas kitas, bet pati policija su
kėlė. •

Debsas gi negalėjo atvykti į 
Toledo. Jis buvo (Jevelandc,t n

kad važiavus j prakalbas.

kokio s-n o r s ( Kauno pranešama, 4kad bolševi
kai tebesitraukia visu vakariniu |

Fra nei jos finansus, jei Francija 
atiduos Japonijai Indo-Chiniją.

Pranešama, kad Japonija pa
siūlė Anglijai pasiųsti karinome

pedicijos išaildas, jei Indo-Cbi- 
nija galėtą būti atiduota Japo-

mų, atiduodant 'Francpjai Vo- 

kietijos kolonijas.
Faktas, kad Vokietija ir Japo-

ir jo štabas atvyko į Stanislavą, danus save talkininkėmis, skat- 
70 mvliij į pietryčius nuo Lvo- lomas įdomiu, ypač iš priežas- 
vo, kad tarties bendrai su tai-’ ties, kad niekąrie kariniai eks- 
kininką karės misijos Lenkijoj purtai mano ateityje k a i i- 
nariais ir lenkais ir ukrainais’nį susivienijimą tą trijų šalių ir

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA NUTARĖ VIENYTIS 
SU TALKININKAIS.

žmonės yra su socialistais, kad

jos.

KANONIZUOS JOAN ĮTARK.

RYMAS, kovo 30. — Popie
žius Benediktas paskiro baland
žio 6 d. kaipo dieną galutinam 
kanonizavimui (įrašymui į šve-

kių. Tikimasi, kad bolševikai nc-

nę Vilnių.

TOLEDO POLICIJA IŠARDĖ 
SOCIALISTŲ ^SUSIRINKIMĄ. 

t-

Išvaikė 6,000 žmonių minią no
rėjusią išgirsti Debsą. Neleis 
ir toliau socialistams rengti 

prakalbų.

vielos kapitalistams ir ją tar
nams ir kad sustabdžius socia
listą įtekmės augimą, mayoras 
Cornell Schreiber paskelbė, kad 
nebe bus daugiau mieste leista 
laikyt susirinkimų, -kuriuose 
kalbės socialistai ar net papra
sti pažangieji, kad žmo
nes neišgirstų tiesos žodžio apie 
tuos ponus, kurie vartoja bru-

TOLEDO. ().. kovo 30. — Vie 
tos socialistai šiandie po piet di
džiulėje miesto salėje Memo- 
rial Hali buvo surengę prakal
bas, kuriose turėjo kalbėti I'u- 
gene V. Debs.

• Kuo ne visi miesto gyvento-

se, Kad gal pasKUtną Kaną iš
girdus seną sooiallistu vadovą,

vusio darbininką klesos reika-

sųs tarnai — miesto mayoras su 
policijos viršininku paskelbė 
rytmetiniuose laikraščiuose, kad 

*— Joan D’Ark, kurią virš 500 socialistai negalCs laikyti pra- 
1 motai atgal ta pati bažnyčia su kalbą ir neleis Debsui jose kal- 
degiino ant laužo kaipo prakeik
tą ir raganą.

VARŠAVA, kovo 29. — Lcih
kijos seimas šiandie vienbalsiai ntųją tarpą) Orleano Mergelės 
nubalsavo laike didelio entuzia
zmo ir plojimą, daryti susivie
nijimo sutartį su talkininką vai 
stybėmis. Talkininką komisi-

sėdyj ir pabaigoj padėkavojo sei 
niui už ją priėmimą.

Talkininkų komisija išvažiu
os iš Varšuvos j Paryžių nedė
toj . Sulig paskelbimo, premic 
ras Ignac Padere.vvski taipgi va-

Išdirbinės mažus 
aeroplanus.

boti.
'fečiaus žmonės nepaisė to ka 

pitalistą tarnų paskelbimo ir 
6,000 ją tuoj po piet susirinko 
Courthouse parke priešais salę.

susi vieni j imą.

True translation filed wlth the pnst- 
mastei’ at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as requlred bv the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, kovo 26. - - Ba

NEW YORK, kovo 30.
Kapt. Ugo D’Anmmzio, Italijos 
aviatorius ir sūnūs poeto Gab
riele D’Annnunzio paskelbė, 
kad jis pradėjo išdirbinėti ma
žus aeroplanus, taip mažus, kad "

• 'Z

nebuvo į ją leidžiama.
Vienas iš socialistą pasilipo

cija ir suėmė. Tą patį padarė ir 
sekamuoju bandžiusi kalbėti 
žmogumi.

2,000 AGITATORIŲ AREŠ
TUOTA BARCELONOJ.

WASHINGT()N, kovo 29.

kad Barcelonoj, Ispanijoj, vald
žia areštavo apie 2,000 agitato
rių, kvietusių žmonės kovon už

penduota konstitucinės gvaran- 
tijos, areštuotiemsiems gręsia 
mirties bausmė.

MISSOURI MOTERŲ 
LAIMĖJIMAS.

Senatas nutarė paduoti žmonių 
nubalsavimui suteikimą mo
terims balsavimo teisių.

JEFFERSON CITY, Mo., ko
vo 28. - Missouri senatas 21

I balsu prieš 12 priėmė bilių, su
teikiantį tųoterims teisę balsuo-

Tuoj po to senatas priėmė ki
tą rezoliuciją, paduodančių žmo 
niu nubalsavimui priedą prie 
konstitucijos, suteikiantį mote
rims pilnas balsavimo teises.

Senatorius Gral atvažiavo iš

altu traukiniu, kad, padavus sa
vo balsą už bilių. ’

Kartą į savaitę maudinės vieš priklausomieji socialistai laime varijos nepriklausomieji socia- 
bučiuose ir privatiškuose na-; jo Berlino kareivių ir darbinio- listai pareikalavo, kad valdžia 

lai,, negu bastyties bena- muose yra pavedamos komunos ką tarybos rinkimuose į antrą 1 sutarpintą visas stovyklas bu- 
po pasaulį. Mes turime gy vaikams, kur jie būna daktarų kareivių ir darbininkų tarybą vusių karalių tfr politiką, ją 
kur-nors, tad tegul bus išpgzaminuojami. j kongresą. Jie laimėjo 9 vietas tarpe Bismarko. Stovylų meta-

“Laikraščią ir viešbučių ko- prieš 5 didžiumos socialistą ir las turi būti atiduotas pramo- 
dvi Liesos yra Vengrijoj munizrnaš. prasidės' ryto, o se- 2 demokratų.

aristokratą ir valstiečių. Re- kainomis dienomis savaitės vai-*
j nėms. < Nepriklausomieji taip- 

Taryba nutarė griebties žing- gi reikalauja, kad nacionalės

kiekvieno kelio. Jie parsidavi- 
nes po $1,250.

Miega 28 dienas.

susirinkusios minios* ir pradėjo 
ją vaikyti. Tame darbe daly
vavo apie 500 policistą — visa 
miesto policija.

Minia lečiaus nepasidavė. Ji 
veržėsi prie svietainės, sudaužėBEAUMONT, Tex. h- Tur-

man McNeal, 14 metų, jau 28 jos langus ir išlaužė duris.
dienas išmiegojo. Jis yra mai
tinamas ir noriai valgo, o kar-

Paskui minia pradėjo demo
nstruoti gatvėse^ šaukdama;

Du užsimušė automobiliui 
įkritus griovin.

I)r. Fr. McGuinn, ^863 Ken- 
more Avė. ir jo brolis William 
McGuinn iš Rock Island vakar 
užsimušė, kuomčl jų automobi
lius įsivertė gilian neapšviestan 
griovin ir baisiu smarkumu at
sitrenkė į telegrafo stulpą ant

spublika yra panaši daugiau į stybė paims savo kontrolėn in- snių išgauti urną paliuosavimą vėliavos butų paverstos į drabu- tais gi sapnuodamas ir nuošir- “šalin mayoras, į peklą su poli- 
rusišką, negu į vokišką. • dustrijas. buvusio socialistą vadovo Ge- žilis vaikams. džiai nusijuokia. rija” ir tp.

Sheridano ikeljo ties pasisuki
mu į Calvary.

IMPERFECT IN ORIGINAL



M
CKicago, inr’r~ Panedėlis, Kovo 31 d.j|

MAS fi I kurioms rupi ne visuomenės, ne klauso nuo pačių uhijų narių, skyrius ar padalinimas nepriva-
jVR'vtJyfeu* - paprastosios liaudies, ne darbo kurie bakuos priimti ar atmesti lo imtis kokio.nors veikimo pa-

mc mthuanian dailv žmonių lafijas ir gerovė, bet gy- naują organizacijos formą. liečiančio kiltą skyrių ar pada- 
nimas kapitalistų interesų, lo-1 Visos Australijos unijistams linimą be gavimo leidinio nuo 
bingosios klesos reikalai. Tų bus pastatytas klausimas šito-1— 
kapitalistinių partijų politikie- kiojė formoje: “Ar 
ritri, rinkimams, besiartinant, 

į prižada žmonėms visokio ge- prie Australijos 
ra, kad tik jie balsuotų už tų Pramoninės Unijos (tokį vardą 
partijų pastatytus kandidatus,1 konferencija davė Vienai Did- 
bet tai tik klasta ir prigaudinė- 
jimas: jiems reikia žmonių bal
sų tik tam, kad pasilikus admi
nistracijoj ir žiurėjus, kaip ge-

liečiančio kiltą skyrių ar pada-

the Lithnartiaa Newa Pub. Ce^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHIEAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1505

tu pritari 
tam, kad tavo unija prisidėtų 

Darbininkų

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago*, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — pačtu:

Metins............ .. ... r.... 16.00
Pusei meto .............................  3.50
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui .......

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ................
Savaitei ................................   12
Mėnesiui .................................!. I

Suvienytose Valstijose, ne Ghlcagoj,
pačiu:

Metms ....................................... 15.00 i le pamatyti ir supranti.
Pusei moto .............  3.00 Į . .. ...
Trims mėnesiams........ ,....1.65 f Byloj vėl rinkimai.
Dviem mėnesiam .................. 1.25 ,
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siųst PaČto Money 
Orderiu, kartu/su užsakymu.

žiąjai Unijai)”? Kiek dabar ma
tyt, tai projektą priims didele 
didžiuma neišlavintų amatų, 
kaip ve, statytojai, prasti darbi-| gr * * * *

L45 ] riau butų aprūpinti lobininkų įlinkai, mūrininkai, dokų darbi- 
75 interesai paprastųjų miesto gy- ninkai ir kili, ir daugybė tvirtų 

,.02 ventojų ir darbo žmonių lėšo- organizacijų, kuriose yra išlavi
ntų ir neišlaviidų darbininkų,

jie, tie išnaudotojai. Aš pasaky
siu: mes patįs. Juk ne pats 
Rockefellėris susikrovė savo mi- 
lionus. Tai padarėme, mes. Jei
gu nebullų buvę tokio Rbckefel- 
lerio, tai butų atsiradęs kitas 
koks nors Adamsonas, Milleris 
ar Trilleris. Skirtumas butų 
tik tų kapitalistų varduose. 
Tvarka bintų ta pati

Tai viena medalio pusė. Pa
žiūrėsime dabar į antrąją. Aš 
jau sakiau, kad šioj šalyj ran
dasi apie 80 nuoš. darbininkų. 
'Gerai, ši šalis, vadinusi, yra 
respublika, “demokratinė” ša
lis, kurios reikalų tvarkyme tu
ri didelę galybę palįs šalies gy
ventojai.

Labai gerai.
O kas faktiškai šičia valdo? 

Darbininkai,' kurių yra milžini
ška didžiuma, ar anas dvideši- 
mtasai nuošimtis buržųjų-kapi- 
lalisltų? /

Taip, anas dvidešimtasai nuo
šimtis.

Kaip ta« galima, kad daribini- 
nkai, kurių yra didžiuma, o į 
valdi kas įstaigas renkasi ne, sa
vo klesos, o savo engėjų atsto
vus? Tai negalimas daiktas

O visgi taip yra!
Laike 'rinkimų darbininkai 

visuomet renka gerą žmogų. 
Beit kada las “gerasai žmogus” 
juos gerokai paengia — seka- 
nuJs rinkiniais jie žiuri į kito 
‘gero žmogaus” vardą, kur pa

dėkas ant demokratų ar repub- 
likonų tikieto Ir Lidsuoja už 
juos, tuos “gerus žmones”, kad 
jie, engtų juos taippat, kaip ir 
pirmieji.

Tuo budu, pradedami papras
tu klerku ir baigiant šalies pre
zidentu, darbininkai išsirenka 
kapitalistų klesos žmones.

ti kovą, kuri atneštų nemažų Ar reikia paskolos ant jūsų 
nuostolių pono fabrikininko in
teresams. /

Kapitalistų klesos žmonės su
pranta ką darą* To nesupranta 
tik — darbininkai.

Taigi, kas kaltas, kad mus iš
naudoja 'tie, kur turi daug ga
lios Į politinės ir ekonominės?

Mes patįs, darbininkai, kurie 
suteikiame jiems šitą galę — gal 
nesužirtiai, gal net prieš savo 
norą. Bet nuo to dalykas neat
simaino.

Darbininke, tuoj tu eisi prie 
balsavimo urnos, sltatysi kryžiu
ką — už ką? Už tuos, žurie tave 
išnaudojo iki šiol ir dar pasi
ryžę išnaudoti, ar už savo kle
sos žmones — socialistų parti
jos kandidatus?

Savo balsavimu tu padėsi 
man išrišt šį klausimą — kas 
kaltas, kad mus išnaudoja...

• —Darbininkas.

Čią? ■
Ar ketinate pirkti ar parduj 
mainyti savo namą, lotų ar fl 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ai 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i |

CENTRAL. MANUFACTURI 
DISTRICT BANK

1112 W. 351 h St. Tel. Drover 6310 
Cbicago, III.

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

organizacijos arčiausios augš- 
tcsnėsės vadybos”.

Delegatai kongresai!.

Kas dėl unijos kongreso, ku
ris bus laikomas kas metai, tai 
narius rinks departamentai, pa
matu vieno delegato nuo kiek
vienų trijų tuksitanČių narių, ar 
nuo jų dalies. Svarbi sąlyga y- 
ra kas dėl plebiscito, kuriam 
taisyklės yra tokios:

a) Plc|hiicitinis narių^balsavi
lnas turi būti augščiausia galia 
unijoje. Visi svarbus unijai da
lykai turi Ibuti nusprendžiami 
balsavimu.

Už $50.00 arba LAISVĖS į 
BONDSA J

nupirksi labai gražų $200,00 vcrlfl® 
Phonografų, pasilikusi sankrovoB 

je, šita mašina beveik nauja, priil 
jos randasi rinkiny.® 
24 rekordų ir deiman® 
linė adata veltui, 
taipgi turime kelel® 
augštos klesos phono® 
grafų, kuriuos m<® 
parduosime už bildH 

pasiūlytų kainų, u« 
tai kad mes turimi® 

pratuštinti vielų, Me® 
taipgi esame privers-® 
ti prašalinti šių savai® 
tę dvi labai gražias® 
tikros skuros sekly®

čios setus vertus $175 kožnas, par-Į® 
duosime už jūsų pasiūlytą kainą,® 
Taipgi vieną naujausios mados len-® 
drčm pintą seklyčios setų, vartotą® 
tiktai 30 dienų,

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

2810 W Harrison St Chicago, Iljl 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedfi®

50 lnls-
Tatai žmonės turėtų galų gy-' k. v. gelžkelių ir gatvekarių da

rbininkai; bet alhies daugumas 
Todėl .^lavintų afatinių unijų, tokios 

noičtuine persergėti lietuvius' ‘laiUdžių. inžinierių ir ma- 
' liorių. Vienok V. D. U. vadovai 
mano, kad jei jie gaus užtenka
mą skailllinę paramą, tai ilgai
niui jie galės prisiversti priimti 
projektą ir tas unijas, kurios 
dabar skersuoja, nes jos bus psi- 
verstos- dėtis išlaikymui pačių 
savęs.

Delegatus konferencijon iš 
Queenšlando, Naujosios Pietų 
Valijos ir Viktorijos rinko ar- 
tesnieji unijų kongresai tose val
stijose, kurie pernai išreiškė no
rą sutverti Vieną Didžiąją Uni- 

Vakaru Aus- v

balsuotojus, kad jie mestų bal
savę už demokratų ar republi- 
konų ar “independent” kapita- 

True translation filed with the post- listų politikierius, pastatytus 
“ ister at Chicago, III., Mar. 31, 1919 • . • • • ,reųuired by the act of Oct. 6,1917 ant balinto į miesto adnunistra-
mastei* at Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as 1 . _ _______ _  _

Bolševikai ir 
Amerikos biznis.

valdžia

ciją. Visi lietuviai — su men
ku tik išėmimu — yra darbo 

i žmones, jie turi pasirūpinti, pri- 
j sidėti prie to, kad miesto admi- 
nistracijon išrinkus savus, dar-

paskyrė Suvienytose Valstijose bininkų kandidatus į miesto val-

ganizacija yra socialistų parti
ja, lodei visi lietuviai tegul bal
suoja už visus tos partijos kan-: Australijoje, 
didatus, už socialistus. Geriau-! (Talijos delegali 

straight” socialistų

savo atstovą. Juo yni vienas 
New Yorko inžinierius, p. L. 
Martelis, ir jo uždavinys bus, 
visų-pirmiausia, užmegsti ko
mercinius ryšius tarp Rusijos ir
Amerikos. Bosijai reikia labai šia balsuot 
daug.įvairių prekių, mašinų ir likietą, tai yra, ant balioto pa
žabos medžiagos ir tiems daik-įdėli vieną tik kryžiuką viršų,li
tams supirkti Sovietų valdžia 
skiria, pradžiai, du šimtu mili
jonų dolerių ąuksu.

Sovietų valdžia, paskyrus sa
vo atsitovu Martensą, atsiuntė 
jam oficialius, kaip pridera, Či- 
čerino parašu įgaliojimus, ku
riuos Martelis pasiuntė čia val
stybės departamentui. Kadan
gi Rusijos sovietų valdžia nė 
Ainrekios, nė kitų šalių valdžių 
nėra pripažinta, tai nežinia, ką

nianie ritinukc prie žodžio so- 
cialist; daugiau niekur jokių 
kryžiukų nereikia dėti. Socia
listų partijos t i kietas ant balio-

I--------

Onoras neleidžia 
organizuoties.

tanientas su tais sovietų įgalio
tinio mandatais darys, hio tar
pu du šimtu milijonų dolerių 
auksu tai gardus kąsnis šios ša
lies bizniui. Ir nežiūrint 
pripažinimo, nežiūrint, 
prieš Rusijos bolševikus
ma gyva kryžkarė, Amerikos 
biznio reprezentantai skubinasi 
už kils kilo į bolševikų atstovo 
ofisą pasiūlymais ir kontrak
tais užsakymams.

to ne-
kad

Chicagos deparlamcntinių 
sankrovų darbininkų organi
zatorius praneša, kad vidur- 
miesčio didžiųjų sankrovų ra
kandų skyriuose dirbantieji 
pradavinėtojai atsisaką prikla
usyti unijom Jie, mat, gra
žiais rūbais dėvi, nešioja ant 
rankos prisisegę auksinius lai- 
krodžiukus, o aid pirštų žiedus 
su įsodintais deimantais — ea- 

•r

sy payment” sąlygomis su var
gu įsigytus. Kad ir samdiniu-

bo federacija toje valstijoje, o 
Tasmanijos delegatus, valstijos 
darbininkų tarybos; nei vakarų 
Australijoj nei Tasmanijoj ne
buvo kongresų apsvarstymui 
Vienos Didcsės Unijos projek
to.

Taisyklės sako, kad organi
zacijos tikslu yra suvienyti vi
sus alginius darbininkus kiek
vienoj pramonėj pasiekimui ti
kslų išdėtų įžangoje, organizaci
ja gi turi susidėti iš neapriboto 
skaitliaus alginių darbininkų 
(įskaitant unijų viršininkus), 
sugrupuotų pagal paskirstymą.

mentų, ar viena provincija kon
stituciniai nusprendžia, kad da
lykas yra tokis, kur reikia nu
balsuoti, lai Didėji Taryba tuo
jaus turi jį pąduoti nariams nu
balsuoti.

c) Jei daugiau negu du pada
linimai nusprendžia, jog tam 
tikras dalykas yra balsuotinas 
nariams, • tąsyk Provincine Ta
ryba tuojaus pasirūpina paduo
ti jį nariams nubalsuoti.

Tai toks yra projektas, kurį 
Australijos unijistai turės tuo
jaus savo balsais priii.j’i kaipo 
nauja formą organizacija.., ’u- 
ri ilgainiui nuvers kapitalizmu 
ir įvykins Australijoje koopera
tyve socialistų valstybę.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. J. Venckus, E. Chicago, 

Ind. — Korespondenciją sunau
dosime, straipsnelį-pranešimą— 
ne. Tamsta nepasakai kada į- 
vyks tasai susirinkimas.

Skaitytoju Baisai

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

Milda I eatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
?anedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariSkos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

i l)ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAS KALTAS, KAD MUS 
IŠNAUDOJA?

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

choras.

Noriu atsakyti į šį klausimą. 
Jisai yra labai svarbus mums, 
darbininkams. Tuo labiau da-

niai išnaudojami, bet jie laiko 
save ponaičiais, geresnės drau
gijos žmonėmis ir lodei jięms 
ne onoras alkūnėmis trinties su 
šiaip dar1!] i įlinkais ir priklausy
ti į jų organizacijas.

Tos viduriu iesčio depar la
meli tinęs ir didžiosios rakandų

Bizniui nesvarbu, kokia ku
rioj šalyj valdžia, by tik jis ga
li ten veikti ir daugiau biznio 
daryti. Rusija gi yra didi ir 
turtinga šalis ir šios šalies ka
pitalistai tatai žino. Jų intere
sai reikalauja, kad kuoveikiau- 
sia užmezgus vėl komercinius 
ryšius su Rusija, visvien, kas ją 
valdą — bolševikai ar ne bolše
vikai, svetimų valdžių pripažin- jautis 
Ii ar nepripažinti. | skaito sau nešlove dėties išvien

su .organizuotais darbininkais, 
lai darbininkų šeimynos tuo 
labiau tegul skaito sau nešlo-

Ryto — 
miesto rinkimai.

Ryto rinkimui miesto ad
ministracijos. Bus renkami: 
miesto majoras, iždininkas, sek
retorius, aug.štesniojo teismo 
teikėjas ir atskirų wardų atsto
viu Į miesto valdybą — alder- 
manai. ’

Kokią administraciją žmonės 
išsirinks, tokią »r turės; nuo ryt-

Paskirstyiųe priimta departa- bar, bešiartinant rinkimų kam- 
inenlai, pirminiai padalinimai, panijai. 
antriniai padalinimai, skyriai h* % 
maišyti skyriai. Kiekvienas sky
rius susidės iš tiekos pirminių pa 
dalinimų, kiek pramonės jų re
ikalaus, o antriniai padalinimai 
susidės iš tų, kurie dirba vieno- 
puošė ar arti susirišančiuose už- / 
šiemimuose. Skyriai susidės iš 
asmenų turinčių tą patį užsiė
mimą; maišyti skyriai susidės iš 
asmenų dirbančių įvairiose pra
monėse toje pačioje vietoje, kur 
jų neužtenka sudarymui antri
nio padalinimo.

tįsiąja valdančiąja unijos vady
ba ir susidės iš visuotinojo pre
zidento ir raštininko, drauge su 
dviem delegatais nuo kiekvie
nų šešių departamentų. Prezi
dentą ir raitininką rinks visos 
unijos nariai, o delegatus jų de
partamentų plebiscitinis balsa
vimas, viršininkai bus renkami 
12 menesių, (Naujosios Pietų 
Valijos projektas leidžia laikyti 
vielą trejus meilus*.

Provincinės tarybos bus kiek
vienoj valstijoj ir Susidės iš še
šių narių su prezidentu ir visuo
tinu raštininku, pastarasis bus 
renkamas visų unijos narių pro- 
vincjjojc. Kiekvienas departa
mentas rinks savo atstovą tary
bom kiekvienas skyrius rinks 
skyriaus komitetą su pirminin
ku, raštininku ir kitais viršinin
kais, kurių patarnavimas bus 
nemokamas. Viršininkai gali 
būti atšaukiami ir atstaltomi ir 
konstitucijoje yra įdėta sąlyga 
atsišaukimams paduoti.

Vielinė savavaldybė priklauso 
nuo šiitų suvaržymų: “Jokis de
partamentas ar provincinė ta
ryba neprivalo imtis tokio vei
kimo, kuris liečia kitą unijos 

su 
lobingosios priėmimas ar atmetimas Vienos ‘unijos didžiąja taryba- ir- neap-

sankrovos daro biznį ne vien 
iš lobingųjų elementų, bet dau
giau iš darbo žmonių, 
tie rakandų skyriuose

> deimantuoti
taniau-

uosiais. Kam reikia rakandų, 
gali visados nusipirkti savo a- 
pielinkes rakandų sankrovose, 
nė kiek neblogesnių ir ne bran
giau, kaip kad “ponaičių” pa
tarnaujamose vidumi iesčio 

milijoninėse sankrovose.

Truc translation filed wilh the post- 
mastei* ai Chicago, III., Mar. 31, 1919 
as rcąuired by thc act of Oct. 6, 1917

Austrija pienuoja vieną 
didžiąją uniją.

lesnis miesto reikalų vedimasį 
žmonių labui, ar žmonių išnau
dotojų, lobingųjų klcsų, kapita
listų korporacijų naudai — !v- 
M»ai taip, kaip k«d ikišiol kad 
buvo. .

Ikišiol miesto administracija, 
visados Buvo tai demokratų, lai 
republikonų partijų rankose. 
Kas yi'a los Vėpiiblikonų ir de
mokratijų partijos, ką jos atu 
stovauja? Jos yra 
buržuazijos policinės mašinos, Didžiosios Unijos projekto pri- turėjus nuo jos leidinio. Jokis

MELBOURNE, Vic. — Dele
gatai, išrinkti unijų konferenci
jose įvairiose valstijose, turėjo 
susirinkimą Melbourne ir para
še projektą Vienai DiįŽiąjui Ų- 
Uijai, kuri apims visus Austrą- ' 
lijos darbininkus. Konfcrenci-j 
jos darbus jau užbaigtus; dabar dalį, pirma nepasileiravus .. . w • •• 1 • ■ V • • i I • . .

IMPERFECT IN ORIGINAL ~1 .

Į klausimą tečiaus at
sakysiu tik taip, kaip mokėsiu, 
kitaip — sulig nusimanymo. Ils
ini darbininkas, todėl daugiau 
vadovausiuosi vadinamais “pa
vyzdžiais iš gyveninio”, o ne te
oriniais išvadžiojimais.

Taigi kas kaltas, kad mus iš
naudoja valdančiosios klesos? 
Pirma negu atsakius į pastaty
tą klausimą, padarysime mažą 
palyginimą tarp naudotojų ir 
naudojamųjų — skaitmeninį 
palyginimą. Jo nejieškosime 
toli, po svetimas šalis. Pakaks 
tos šalies, kurioje mes palįs gy
vename — Suvienytųjų Valsti
jų. šioje šalyje priskailoma 
virš šimtas miliniui gyventojų, 
iš jų apie 80 nuošimtis — dar
bininkai, fabrikų ir ūkių darbi
ninkai. (ii 20 nuošimtis yra tų, 
kuriuos mes įpratę vadinti nau
dotojais. Tai buržujai-kapįtali-

juoja, kad bloga gyventi, kad 
kilus streikui policistai daužto 
jiems galvas, kad teisėjai nenu- 
baudžia slrciklaužas mušeikas 
ir visus kitus draugijos atma
tas, o tik juos, darbininkus, ir 
dargi pačius geriausius jų va-

Jie tečiaus kitaip ne negali. 
Išrinktieji kapilalistų klesos 
žmonės (valdininkai) negi žiū
rės, kad butų gerai darbinin
kams. Jie juk žino, kad deleį 
to turėtų nukentėti Rockefelle- 
rių, Sch\vabų, Morganų ir kitų 
piniginių tūzų interesai. Teisė
jas gi negali baust sjreiliiližą, 
mušeiką ar policistą, nes tuo ji
sai padės streikininkams laimė-

MOKSLINGUMAS PA
GALIMO DUODA

JIEMS STIPRUMį
■M, ll.ininiiw»ll|.m» IRII'I ....... , IIMĮM H»-IW

Taip — šie padai sumažins tau 
pinigines išlaidas.

o

Darbininkai kviečiami ko- 
skaitlingiausia atsilankyti 

Kviečia KOMITETAS.

SVARBIOS

Prakalbos
Pavasarinių Aldermanų

Rinkimų

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

MILDA SVET., 
3142-20 Halsted Street

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldiepiais tik Nuduoti st. 
ofise.
Rezidencijos telefonai 

Wesl 6126.

Kandidatas į Aldermanus yra no
minuotas LSS 1 kp narys drg. P .1 
Rimkus, kuris yra verias užimti jam 
skiriam:} vietą, taigi visi darbinin
kai privalo atiduoti balsus už minė
tų dranga

Kalbės Dr A MONTV1DAS ir drg 
P KUKUTIS

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
publikų ir pasiklaust Ii šių svarbių 
prakalbu’ Inžanga DYKAI,

Kviečia KOMITETAS.'

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL
Telephone Central 6390 <

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990 ,
... - -į, - — n. , ». ,i~ r r ii

dalyką: astuonios dt šindįs tvir
tų žaliukų vyrų tiesia gelžkclį, 
stalo gražius namus ir U., o dvi- 
dešinilis išlepusių dykūnų atei
na pas juos ir sako: Vyrai, las 
geležinkelis ir 'tie namui prikla
uso nuims. Norite važiuot gele
žinkeliu, lai užsimokėkite, nori
te gyvent šiluose namuose — 
taipjau turite užsimokėti ..

Aštuoniasdcšimls stiprių ža
liukų vyrų nusiima kepures, nu
lenkia galvas ir taria:

Gerai, ponuliai išpildysi- 
me kas liepta.

Juokinga , ar ne? Bet taip y- 
ra. Rockefelteriai, Scb\vabai, 
(^arnugie’ai, Morganai ir kili 
šios šalies piniginiai tūzai yra 
didžiai garbinami ir remiami 
kieno: Dažniausia tą, kuriuos 
jie diena iš dienos naudoja, da
rbininkų.

Kas čia kaltas? Karšto tem
peramento žmogus sakys: Tai

„Beveik metai kaip nešioju sy 
Ncolin padais čcvcrykus ir dabar 
da taip gerame, stovyje rodos kad 
šiandien" pirkti.” Taip 
cicrius W. 11. Cockc iš 
Liepos mėnesyje 1918 m.

Vien Ncolin padai gali 
išlaikyti. Jie nenuplyšta taip ilgai, 
todėl, kad yra pagaminti moksliško 
patyrimo budu. Sumažinimui čc- 
verykų išlaidas nusipirk su šiais 
stebuklingais ilgai nenuplyštančiais 
padais čcverykus. Gaunama visur 
įvairiuose skoniuosc-stiliuose kaip 
vyrams, moterims taip ir vaikams, 
kams.

Atsimink — Neolin padai lankus 
ir nepermirkstanti; kiekvienas, 
šiaučius gal 
rykus prikaldamas 
džius. Juos pagamino 
Tire & Rubber 
Ohio, jie ten 
kojasparninius 
tuojamus daug 
negu visokį kiti užkulniai.

fleplinSoles
....... ....... . , —

FARMOS!

___________________________

rašė ofi-
Francijos

taip ilga'.

i

PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čią savininkų. Fanuos gyvenamos 

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

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

Bertram H.
M^ntgoniery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisią 

ofiso iŠ 187 So. LaSalle Street
i Room 646 Olis Building

10 So, LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

pataisyti senus čcvc- 
šiuos puspa- 

Goodyear 
Bendrove iš Akron, 
pat išdirbinėja ir 
užkulnius gvaran- 
ilgcsnj nešiojimą 

)

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

l’hone Drover 7012 
Cicero Office 

4847 W. 14th St. '
Vai. 1—4 p. iii. Ncd. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 661 h St.

Phone Prospect 8585

Dr. T. STR!^)LIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgai
1737 W. 47 St Chicago, UI.

Ofiso Te). Boulevard 166
Rcz Tel Seeley 420

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliskuose 
taip ir dviltAkubse teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

TU. Drover 1810

Miesto O tinau:
I?"’ N. neartom St. 

UlbltlMtyVIdg.
:ieJ. Central 4411

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 1149 S. Morgan St., kerti 97 

Chicago, UI.
SPECIALISTAS 

Moterišką ir .Vyrišką 
Taipgi Chronišku Lij|g 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, uuo 12 -2Nuo 9—10 ryto, nuo 12-2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

H Iį 
i

&

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytuj»r ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Mich i g: i Avė.

Rezidencija 10731 S. Mn Iii gan
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman "12.

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

Liberty Bondsusj 
dalį išmokėtų, bondsus ir warfl 
savings stniups nuperka už cast® 
Erne! and Co., 740 W. Madison d.® 
kampas st., kampas Ralslcd si® 
Roojn 232, 2r«s augštas, virš Fa iraus B 
Clothing Store, atdara vakarais liti 
8 vai. NedėlioinU uuo 10 iki 1. ®
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1 U54i W. Adam* BUrrt

FOR ALDERMAN

FOR UTY TREASURER 
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I JOHN M. O’CONNOR. z H HARRY A. i.EVVIS
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SPECIMEN BALLOT
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SOCIALIST

FOR MATOR 
JOHN M. COLUNS

089 K, Bfa Loutt AtaaM

FOR UTY TREASUR
□ ROBERT H. HOWE 

UU a >U>MI Anraa į

FOR UTY 
P1ERCE L J

YSll M. Loodda

FOR ALDi

4420 N.

FOR JUD

□ SEYMd
1100 ■

it OF SUPERIOR 
COURT
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N FITZPATRICK
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rn UTY TREASURER 
NUT G TORKELSON 
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’Jf FOR CITY OLERK 
n JOHN KIKUL3K1

M8O X. Ctatart farU Ayok*

•. FOR ALDEMAI
1 EOWAR1> N. NOCKELS

120 Lrtod AtaaM

FOR JUDGE OF SUPERIOR 
COURT

1 WM. E. RODRIGUEZ
na> M. luid. Aram

FOR MAYOR
□ MACLAY HOYNE 

UW lluKto Atara, ,

SHALL THIS CITY BECOME ANTLSALOON TERRITORY?
Yes

r uz’v ' "Jii i-t. <', ■ • .• • ‘ , .■ ' > f .r .

M^RK A CROSS HERE
'. ..I h/ k’., . • 'j ’ f '

LET THE l’KOTEST OF ALE LIBERTY LOVING CITIZENSBE HEARI) BY CONGRESS.

Adolph D. \Veiner, Chairman political Action Coinmittee.

Vyras vėl jaučiasi ge 
rai; Motere jaučiasi 

laiminga.
(oLl.MBUS MOTERA SAKO LAK 
CAR1N PAGELBĖS KIEKVIENAM, 
KAIP JIS PAGELBĖJO JOS VYRUI

Mano

UNITED SOCIETIES OF LOCAL SELF GOVERNMENT.

f

I KORESPONDENCIJOS |
WESTERNPORT, LUKE, MD.

Streiko bėgis.sirgo vidurių liga, 
nevjr.škinHno dau

giau negu metus. Kartais jis taip 
Imdavo susierzinęs, kad tikrai bijo
davau prie jo ir prisiartinti. Mažiau
sias triukšmas, vaiko barškinimas— 
viskas j, erzindavo — jo nervai taip 
suirę.” sako Ponia Artimi* Stevcns 
iš Coimnbus, ftioterė gerai ; 
gclžkelio konduktoriaus.

“LANUAPJN atkreipė musą domų 
laikraščiuose, ir nors mes abu buvo- nauja begėdišką triksą, kad 
me abejingi jo nuopelnais, ir mes nu I. . . ..
silarėme ji išmėgini] ir dabar dčko- . KlllĮ) not’S lipdumUS-SUklllldlllllS 
i.',','?' 1’i‘vr unv'k,.Ti!,Li',n* ,""?U i'“’: streikuojančius darbininkus, mos. LA.\(.AHL\ sulaikė maišia, ku- I J
i i mano vyras valgė mm raugėjimo, j Mat, prieš išeisiant slreikail ko- 
ir įis pajiegė ji suvirškinti, iis ii •• \ • . . . ♦
maitino ir atitaisė. LAKCARIN J! Hiipamjos spicgai ir boseliai, no- 
!:iikė gesus. kurie buvo pnežastimi rodami suviliol darbininkus, ne čJ.ral....- ,K.:.......... u... t • t

šiojosi po šapas tam tyčia su
planuotus kontraktus ir ragino 
darbininkus pasirašyti po jais. 
Pasirašusis po korttraktu, jeigu 
per 30 dieną bus ištikimas, tai
gi nesuslreikuos, gaus bonusą 
— po 10 centą nuo kiekvieno do 
lerio. Kadangi kompanijos ber 
nai spirte spyrė pasirašyti, tai

per kompanijos darbininkai vis 
dar streikuoja. Ją kova prasi-

(i bonusus visiems tiems, kurie 
nepriklauso prie unijos. Gi u- 
iiijistai taip jau gausią bonusų, 
jeigu jie prie kompanijos ūkią 
sudraskysią unijos knygutę ir 
pasirašysią po minėtuoju kont
raktu.

ĮWmnmwimi

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyka 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į 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, 111.

John Koelling, Prcsidcat.
Anton J. Germak, Secretary

'A*.,

Tclephonc Yafds 5032

Dr. B, Stipsiu
3 i.S.. c -g*;. n td. Cbitago į 

VALANDOS3 Nuo 8 iki 11 ry'o ė

r
)11

žinoma . dėjo vasario ketvirtą dieną.
sumano

šjidivs degimo ir suteikė jam puikų 
norų valgyti. Jie vėl sutaisė jo ner
vus ir jie dabar gerame padėjime. 
Jis dabar vėl taip geraj miega kaip 
ir pirma iki nesirgo viduriu liga.

ir jis tikrai pagelbės kiekvienam 
kaip pagelbėjo mano vyrui.” 

lANCARIN parduodama iš Laxca- 
rin Products Co., Piltsburgh, Pa., 
Depl. L.—2. Kaina už dėžutę dole
ris. pilnas gydymas, šešios dėžulės 
penkj doleriai.
1ŠDIKBĖJV PASTABA — Visai nė

ra paslaptis kas link forinulos 
Laxrarino sutaisymo. Jis yra su
taisytas iš tyrų žoliy ir yra pla
nai žinomas Mvdjkaliame sviete.

Parduodama iš
LAX( ARIN PRODUCTS CO., 

Dept. L.—2. Pittsburgh, Pa.

atsidurti gatvėn, pasirašė.

Vis dėlto, tie kontraktai neiš

Telephone Bouievard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IK (THRIIIIGAS

Taip ir buvo. Kovo 20 dieną 
didelė minia streikininką susi
rinko prie fabriko vartą. Su
prantama, tie darbininkai, ku
rie supranta savo reikalus, kovą 
už pagerinimą savo gyvenimo, 
ją kompanija negalėjo pasigau
ti. Jie nelik kad nesudraskė li
nijos knygučių, o mele bose
liams į akis ją Įpirštus kontrak
tus. Daugelis minkšlaširdžią 
lečiaus išpildė kompanijos rei
kalavimus ir gavo nuo 35 iki 
100 dolerią bonusą. Tą čebat- 
laižią žygis lečiaus nė kiek ne
sujudino susipratusius streiki
ninkus. Jie nutarė tęsti kęvą 
iki galo, šitaip dalykams susi
dėjus kompanija vistiek negalė
jo pradėti darbą: tą čeballaižią 
jai toli gražu neužtenka... Todėl 
žlugo ir tas triksas. Darbinin
kai nežada grįžti darban kol

BARGENAS
Anl lamios. 120 akrą žemės farmą parduodu už $1200 

ir ant lengvu išmokėjimą: $700-00 Įmokei, kitus kaip gali
ma. Jeigu per 3 nMus 1 nuoš 
nuoš., jeigu per 7 melus (U/o nuoš 
ra kalnu nė pelkių. Miško užteks pasistatyti visiems na
mams. Netoli mokykla, pusė mylios. Iš trijų pusiu gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti į namą, lai paduokite namo kainą ir apielinkę- At
sišaukite į:

jeigu per 5 metus 5J/2

DR. M. HERZMAN eš rusi jos
Gerai lietuviams žinomas per 1G me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aitrias <r chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaiki), pučai naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 13th 
8t. netoii Fisk St.

VARNUOS: Nuo 10—32 pietų, iv 
6—8 vakarais. Telephove Canal 311U. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—>♦ rytoj tikta’.
»

2 9 vakaro
303 S Morgan St, Chicago, 111

ėjo niekais nes darbininkai su
sitarė ir mele darbą. Taigi da
bar kompanija sugalvojo naują 
šposą.
gei kovo 20 dieną ji išmokčsian- dą darbo dienos, darbininką u-

K. JAMONTAS
1739 So. Halįited St.,

n i jos ir visiems užtikrintos al
gos.

Vielos biznieriai lalipjau la
bai susirūpinę, Mat, ją įplau
kos esą sumažėję net ant ketu
rių šimtą tuksiančią dolerių. Ir 
įai lik per pusantro mėnesio!

Erne ir pasigarsino, jo- kompanija nepripažįns 8 valau- j 'p(M|ej jįe dabar peršasi į laikin-

Rengia L. Muz. Dr-ja

“BIRUTĖ”

ir matei ‘ČIGONUS’
Jeigu nematei, tai ateik i 

SCHOOL HALL
Town af Lake. 48 ir Donore gat.

tojus. Jie nutarė siusti savo 
komisiją pas samdytojus. Ragi
na, kad tą patį padarytą ir strei 
kininkai. I 
nas negi 
jie eina.
mi ir laikysimės kol tie kom- 
panai susipras ir išpildys visus 
musą reikalavimus.

— M. L. Balchonas.
---------------------------------------J____

Skaitykite ir Platinkite
u

Girdi, pats kompa- 
aleis. Gerai, tegul

Mesgi pasitikime savi-

n

Chicago, III.

i
Telephone Yurds 5834

B r. P.(rh Wi®per 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 1 vai. vak. 
^'125 So. Halsted SL, Chicago.

Vyriškų Drapan y Bargariai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $L> Įk{ 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnus pasirinkimas kailiu pa- 
inpštų overkotų.

Visai mažai vartoti ^siutai ir o 
verkolai, 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, nedėlionds ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S HaUteA Kt» CHrw».

Ir. Leo Awotin i 
Gydytojai, Chirnrgaa, Akašarla į 
1920 So- Baluted SU Ckieago. | 
Kalba lietuviškai, latviškai ir ; 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- Į 
kare. Tel. Canal 4367. U

TAISAU NAMUS
Murinu eimcntuoju, plcisteriuoju 

ir viski, taisau. Darbi, atlieku spe- 
ciališkai ir pigiai. Kam toks žmo
gus reikalingas kreipkitės.

B. P. RAJUNIEC, 
301-1 S. Union Avė. Tel Drovcr 4129

nMrs.A.Michniewlcz
IRBaigas Akušerijos Kp- 
™iegij«; ilgai praktlka- .Pennsylvanftjos 
fOhospitalėae ir Phila- 
^leiphijoj. Pasakini n- 

b3|rai patarnauja prie 
fffciindymO' Duodu rodą 
Oriaoklosa ligos* mota- 
Bn ims ir merginoms.

’ 8111 SoJHalsted 8tr.
M <Ant sidrą IsM) 

ChUago.
Nuo 8 iki 11 ryto, fr 7 Iki

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

AŠ......................

i
ialiu 
ums 
ieku

Jei 
lingi,

turiu 15 metą patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai.
jums akiniai nebus reikt- 
mes tai jums pasakyiime.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicafa, 

Kampas 18-tos gatvės
B-čios lubos, virš Platt’o aptiakos 

Tėmykite i mano parašą
Valandos nuo f-to» vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

į Or. A. R. Blumenihal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsaminuoja Dykai

■įtfs-a. Gyvenimas yra į, 
\ *, tnftčias, kada pra į

nyksta regėjimą, y 
^cs varto®ara r a pagerintų Oph- 

thahnometer. Y- .A 
patinga doma at- k 
kreipiama i vai- t

kits. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. I 
nedėldicm nuo 10 iki 11 dieną. [ 
4649 S. Ashland av. kamn. 47 at

Teiepbone Yards 4317 
Bouievard 6487.

MLmM. m 8. Ashlaauf B!v4. Cblcags 
7»I»plw»n B»y«ar*.«* RM4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

HaocHlistaa Moteriškų, lyriškų. 
Vaiki ir vi«i ehraalški ligi 

88B4 8. Dalatad SL. ChtcafN
T*l«*hvaA Dwt«r MM

IMPERFECT IN ORIGINAL

Attr.ua


CfiieigoNAUJIENOS
PARDAVIMUI

Mulei NAMAI-žEMf!

SENIS NUSIŽUDĖ

.ĮIEŠKO darbo

DARBAI 200 KAREIVIŲ

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA TĖVŲPranešimai

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS
DIEKIME IR VAKARIN

(’bieagd

RAKANDAI

kambariams

STOCK’AI—ŠĖROS

nu

RANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

arti

IMPERFECT IN ORIGINAL

no 
misi

Pa v 
pa v.

po šimtų 
vakarais

Savinin-
Norintįs

šiuo adre-

įnė 
išmo-
2 lo-

$3,400

Pamėginkite šj gamtinį 
žolių sutaisymą nuo 

kepeny ir žarnų.

REIKALINGA mergina arba naš
le, kuri apsiimtu būti už gaspadinę 
Atsišaukite

ATIDEGDAMA RENDON kniuba 
rys vaikinam su valgiu arba be vųl 
gio.
3210 Emerald Avė

PARSIDUODA barbernė 3 krislų. 
Biznis nuo senai išdirbtas, pigi rcn- 
da ir visi parankumai; 4 ruimai dėl 
gyvenimo prie barbernčs 
kas apleidžia ši miestų, 
pirkti šį biznį kreipkitės pografiji,, rašyti 

ramtrar ir HKh 
‘.Sunaudi-

LAIKYKITE NAMUOSE GATAVAI 
VARTOJIMUI

>U DIDELI! 
CEMENTUI!

DIDEI 
PĖDŲ. ? 
iš abu 
A PIRUI

Lotai ran- 
galima laikyti 

vištų ir kitų gyvuliųLMPS 67 k p. extra 
iloj, balan- 
...... , 10000 
:3() vai. v;i- 
atsilankyt i,

MES PėRKAMė Liberty bondsus, 
mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnu.

MAIDEN LANE JFAVELRY CO., 
1446 Mlhvaukee avė., Chirago

19 Islųnd Avė., Rock.- 
Vietiniai (įrangai prašomi 

M. Grinas.

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

7:30 vai. vakare. T. 
3834 So. Kedzie Avė. 
eikplų, todėl draugai 

laiku. Alsi-

PARDUODU restoranų. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Apgyventa lie
tuvių ir kilų tautų. Priežastis par
davimo — savininkas apleidžia Chi- 
caga. Atsišaukite 
1619 S. 1 laistei! st

LIKO BE RANKOS IR 
BE PAČIOS.

$1,0(40 PIGIAU K 
PA BU D A VOTĮ .y
5 DIDELIUS k 
ELEKTRA, GA i 

MAUD' 
AUGSI

PAJIEŠKAU Kazimiero Balžiuno, 
turėjo ant Bridgeporto pieninę. Yra 
svarbus reikalus. Atsišaukite grei
tai arba kas žinote praneškite jo

FRANK JONAITIS, 
1101 Madison St., Gary, Inl

NORIU PIRKTI nedidelę ūkę. Kas 
norėtų parduoti tokių ūkę meldžiu 
duoti man žinių.

FELIX POVTL1S
3247 Lowe Avė., ..Chicago, Hi.

ziką, laukdamas paliudyti. Ir 
jis, tiesa, ją pamalė, bet be buč
kių ir lankstaus pasisveikinimo. 
Dabar Marion reikalauja, kad 
jos apsivedimas butu panaikin
tas. Ji buvusi lik vaikas ir ne
žinojusi kų daranti.

Balph gavo valdžios darbą 
per telefonų kitiems kareiviams 
darbų klausinėli ir... svojoli a- 
pie savo apsįvedimą.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

Moklnimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:.Ml 
3106 So. Halsted St.. Chicago. II\<

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Phonogra- 

fas, grujina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Taipgi vėliausios 
mados rakandus

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite Šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

F A R M A .
80 akrų žemės Micbiganc. 50 ak

rų dirbamos 30 ganyklos. 10 akrų 
dobilų 5 a. rugių. Žemė aptverta tvų 
romi s. 1 grinčia, Tvartas-daržinč, 
ir dauginus mažesnių budinkų. Di
delis sodnas, arti ežero. Prekė 

$2,500. Imokčt $200.
United Land and Investment Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

ir —rytdic jausitės daug sma- 
Gcram tikslui išleistas doleris 
; šimto — ypatingai jeigu iS-

Central Park Avė. Kada toji 
ėmė rėkli, tu i jis bandė jai bur
ną užimti, bet jo nelaimė jo pir
štas pataikė tarp jos dantų ir 
Knta sukliudo ji. Po to užpuo
likas nubėgo. Policija dabar 

j ieško vyro su perkąstu pirštu.

Great Lakcs’e reikalaujama 
200 darbininkui prie civiliu dar
bu; priimama tik buvusieji ka
reiviai r ^jiir<‘ivia)i. Mokestis 
nuo $4 iki $7 j dieną. Žemiau
sia mokestis paprastiems dar
bininkams — $1, amatninkai 
padaro iki $7 į dieną. Dauge
lis pasinaudojo šita proga, bet 
dar reikaląujama 200 vyru. Dati 
ginusiai reikalaujama malioriu. 
dailidžių, švinių ir švininiu pa- 
gelbininkų. Po penkiasdešimts 
darbininkų reikalaujama pir
muose dviejuose amatuose, po 
dešimtį kituose. Bus imama vi 
šokio darbininkai, tik turi Imli 
šalies piliečiais.

PA.JIEšKAU Prano Kniukštos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kulių par. 
šimulių sodos, girdėjau buk gyvenus 
Kensingtone arba Chicagoje. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresu.

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

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
BUčERNĖ IR GROSERNĖ

Kas norite turtų įgyli, tai pirkite 
tų biznį, nes aš išvažiuoju į Ljetuvų. 
Turiu šlako už $2,200.0(1, o įtaisymas 
$1,200.00, biznio darau 700.0(4 į še- 
šes dienas, nedėliomis* uždarytų. Or- 
delių nk jokių nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakalyj — $30 dolerių 
rendos. Aplinkui gyvena visokių tau 
tų žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Frankfort, N. Y.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauji, pa
tyręs mokytojas J. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra orgarizuo- 
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo
kysima po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

PARSIDUODA medinis namas 1 
lubųaugščio, Randasi gražioj pie 
linkėj ant norlb ,ide: Parduosiu ga 
na pigiai, Del platesnių žinių kreip
kitės pas savininkų

P M ĮKALI INAS 
1803 \V 46th St Chicago, II

Balph Van Brocklin, 19 medų 
amžiaus, išeidamas į karę ant 
greitųjų apsivedė su Marion’e 
17 metų
jojo apie savo jauną pačią. Nva- 
jojo apie ją net tąsyk, kada jį 
sužeidė ir .tąsyk, kada Port- 
smoutbe ligoninėj jis prabudęs 
išvydo save b<‘ dešinės rankos.

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

čia gali lengvai ir greitai ŪmoKti Angių ir 
Lietuvių kalbas, aritmcŲkų, S. V., Anglijos. 
Lietuvos ir ab lnų istorijas, geografe 
laiškui, ir tt. Taipgi, turime tiramma 
Scheol’ių skyrius Lietuviai mokytojai, 
kitę liuosą laiką pusitnokiuimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED IT.. CHICAGO. ILL

VALENTINE DRESMAKING / 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wel!s st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
Siuvimas, Petreyų Kirpimas, De*. 
signing, dėl biznio ir namų. Vie4 
tos duodamos dykai. Diplomnij 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo* 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

LLF. 12 kp. susirinkimas įvyk* 
utarninke, balandžio I I., 8 vai. vak. 
3356 S. Halsted st. Šis susirinkimas 
bus labai svarbus, todėl visi nariai 
privalot atsilankyti. Atsiveskite ir 
naujų narių. —Valdyba

Kažkoks vyras buvo užpuolę 
■ Kutą Makowską 12 metų mer 
gailę ties Obio ir Lawn<lale Av 

1 iižVakai>gyveiumčią pn. 519 N

PARDAVIMUI grosernė Ir bnčer 
ne arti Crnn’o Kompanijos dirbtu 
vių. Gera biznio viela. Namas par 
duodamu taipgi 
3815 So. Kedzie Avė

GARY, INI). 2 sankrovos ant ren
dos. Viena kampinė sankrova, tin
kama bučerniai ar groserniai, 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-

RAV1NINKUI GERA PROGA
Parsiduoda puikus mūrinis na

melis po 4 kambarius ir dailus įvar
as užpakalyje. Visi intaisymai, Na

mas geroj apiclinkrj ant 32nd ir 
•'meiald Avė, Gali remlavot, gausi 

-384 į metus, Kaina -2,700 (nipkėji- 
miis kaip gali, Atsišaukite, 

losi-pb Stravinskas,
3256 NVullacc si, Tel. Drovrr 4525

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury. Lentų, Rėmų Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubųjišvidaun, pn $1.40 už gal.
CARR BROS. WRE

•MS-MM R R«l>tW 8U

ANT PARDAVIMO šešių ruįmų ra 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
pasirendavoti ir fialų 3-čias floras 
iš fronto. Atsišaukite nuo 9:30 iki 
12 dienų

ANNA NAUJZIEMIS 
4800 So. Ashland Avė., Chicago.

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

Tel. Boulcvard 10011.

kairėj i jam uetariuivo. Ai) (ga
lo jis nutarė visai nerašyti laiš
ko ir sugrįžti pas savo pačiutę 
be jokio pranešimo jai apie lai. 
Jis vaizdino sau, kaip ji pasitiks 
jį ir apsikabinus saldžiai, sald
žiai prfbučiuos. ,

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

OBEMl'S CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted SI., Chicago, III.

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

Pardavimui 4225, 4227 ir 4228 So.
Artesinn Avcnue, naujas, 4 ir 4 

kambarių fintai, $3,006 apie -250 
cash likusius kaip remia.

McDONNELL
2630 W. 38tb St., Chicago

Atdara 9 iki 9 kasdieną ir nedėliotu

KAS GERIAU?
AR MOKĖSI RANDA VISADA. IR 

NIEKO NETURĖSI, AR TURĖSI 
SAVO I.OCNA GRAŽU NAMA, KU- 
HS PATS Iš BANDOS LSSIMOIsLS.

PARSIDUODA . NAUJAS ŽIŪ
RINIS NAMAS 
GU KAŠTAVO

LSS. 4 kp. rengia svarbias 
rinkimų kampanijos prakalbas 
panedėlyj, kovo 31, Mildos sve
tainėj. Pradžią 7:3(4 vai. vaka
re. Kalbės I)r. A. Montvidas ir 

Bridgeportiečiai 'kviečia- 
ilsilankyti — kuoskaitlin- 

giausia. Inžanga dykai.
<—Rengimo komitetas.

ATIDUODU 3 metu vaikų ant au
ginimo, arba galėtų ir užsirašyti ant 
savęs, nes nenorėčiau atiduoti į prie
glaudos namų. Norėdami pamatyti 
vaikų atsilankykite 1437 So. Morgan 
SI., 2ros lubos. I'ėvo adrisas: Karo
lius Gosevic, 1613 Jackson St., Gary.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas 4 flatij po 4 kambarius kiek
vienas. Taipgi 2 kambariai beis- 
mente. Visuose toiletai ir gesaS. Na
mas gerai pataisytas. Savininkas pri
verstas parduoti. Wallace arti 80 
tiktai $5.600.00.

IGNATIUS CIT AP and CO., 
31 and \Vallace Sts.

’Vienifttėliai agentai.

Pardavimui šešių kambarių 
medinis namas, beizmenlas, mau
dynė gesas, daržines, Keturi lotai 
turi būt parduoti atsiėmimui savi 
dalios
372 E 881b PI arti Cottagc Grovl

Waterbury, Conn. — Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio (April) 8 d. 
po nuhi. 103 Green St. Pradžja 8 v. 
vakare. Draugai kviečiami aisilan- 
kyti. — S. P.L. Skyr. org

P. Plečkaitis.

PARSIDUODA bučernč ir gro 
sernė, labai pigiai, už teisingų pa 
siūlymų atiduosiu. Gera vieta, vi 
šokių tautų apgyventa, biznjs iš 
dirbtas per dauv metų, visi .Uaisy 
mai pirmos kliasos. Gera proga pa 
stoti biznierium. Atsišaukite grei 
lai po numeriu

PARSIDUODA barbernč, du krės 
lai, iš priežasties mano ėjimo į ki 
tų biznį; viela išdirbta per tris ine 
tus. Atsišaukite

J. Giedraitis.
1433 Adams st., Gary, Ind

PIGIAI PARDUOSI! 
dia»a llarbor, 
mėnesi; atneša 
vieta dėl bekerio arba plumberio ar 
kitokio biznio. Lystas baigiasi. At
sišaukite greitai. Randasi lietuvių ir 
lenkų apielinkOj.. Mainysiu ir ant

Rockford, III. — Visi tjc LDLD 
29-tos kuopos nariai, kurie esatį 
išvažiavę į kitus miestus, malonjsi 
te atsiimti jums priklausančias kny 
gus, kurios yra alsjųstos iš Centro 
Knygų reikalaudami adresuokite: P 
Jakimavičius 
ford 
ateit patįs ir alsjimt

REIKALINGA mergina dėl abel- 
np namu darbo; visokie naminiai 
parankumai, Nedėldieniai liuosa, 

Gera mokestis; Atsišaukite greit:
Mrs A MILAUSKIENfi 

1217 So I8th Avė, Cicero, III

TNG CO.
CMc*r«». ni

PA.III'š l K AI’ tėvo Juozo Griga
liūno, ir pusbrolio Jono Baubos, 

prieš 5 melus gyveno Pbiladclpbi- 
joj. Ji<* patįs tegul atsišaukiu, tūba 
kas žinote praneškite jų adresus: 

ANTANAS GRIGALIŪNAS
702 West 2lsl Place., Chicago, III.

prapertę Id-' 
Ind. Remia $85.06 ’į 

20 nuošimtį. Gera

PARDAVIMUI gera farmu 7() ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
<as reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauju kuliama 
mašina. Labai graži vietų priein
anti prie kelio, arti prie miesto - - 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIŠ KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

BAJ1GENAS: Parduodu savo pui
kių farmų 200 .{kerių juodžemio su 
luobu, visu puikiausiai išdirlita, 
puikus budinkai, Lietuviškoje kolo
nijine (ieižkelio stotis ant kampo 
fanuos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir 10 mylių nuo ki
to didelio miesto. Spcciališkai iš
dirbta dėl RUGIU, AVIŽŲ, RUI.BIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano far- 
mos.

PERKU visokius instrumentus 
naujus ir scnir< kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramafonus, kon
certinas, armonikas, triubas, bara- 
barnis, cimbolus, skripkas besrdlas, 
kas turite prisipūkite laiškų aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn St., Chicago.

REIKIA siuvėjų prie moteriško 
darbo. Mokestis $25 į savaitę. Atsi
šaukite greitai.

CHAS BALT.
5257 So. Halsted St., Chicago, UI.

500 serų Buck Run Oil and Refi- 
ning Co. turiu parduoti iki april 4, 
1919. Kaina $200, bet aš parduosiu 
do $150. Galima pirkti ir 
sūrų. Malonėkite ateiti 
nuo 5 iki 8 v.

John Sukowicz 
474() S. Marshfield avė.,

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpJ 
laiką. 1

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir «iuvini</ 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus niokysitėį

Elektra varomos mašifios nnjsi 
siuvimo skyriuose. 1 Į

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile lail/’^- 
dienų ir vakarais ir gauti speciftlįš- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusy Deš
rą — bile stailės arba dydžio, t pi
lė madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOt

J. F. Kasnicka, Pcrdėtinb 
118 N. La Šalie gat., prieš Cit/ Hali 

Atsigaukit ant 4-to augštG

REIKIA 5 moterų kriaučių ant 
moteriškų kautų ir 2 pndarokų siu
vėjų. Mokestis nuo 25 iki 30 ir auk
ščiau.

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų ir generaiis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, TU.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

LMPS. 9 kp. Ihoro repetilijos va 
dovauant p. Gugienei, jvyks pane 
dėl\j, kovo 31, kaip 8 vai. vakare 
Mark \Vbite S. svet., Halsted ir 21 
gat. Visos choristės malonėkite ai 
v\kti laiku. — F. S. K

Jei jus norite gerų ekonominių 
vaistų nuo užkietėjimo, galvos skau
dėjimo, svaigulio, sustingusių kepe
nų, arba ncvjrškinimo, rūgšties vi
duriuose, išpūtimo, neatsisakyk pa
mėginti šį stebėtinų sutaisytnų. kuris 
\ra vartojamas pačių įžymiausių gy
dytoją. Visjškai nieko nėra paslap
tingo šiame sutaisyme ir tai yra vie
na tu formalų, abelnai žinomų Me- 
dikaliame sviete.

ši sena užtikima daržovių gyduo
lė geriausia šiame laike dabar* yra 
daugiau populiaTė, negu kuomet 
nors.

Gaukite dėžutę L\XCARINO šian
dien 
ginu 
vertas šimto — ypatingai 
leistas pagerinimui jūsų 
arba pagelbėjimui molynai gamtai 
atlikti svo pareigas.

Parduodama iš
LAVCARIN PRODUCTS CO., 

Kaina dėžutės vienas doleris, pilnas 
gydymas, šešios dėžutės penki dnl. 
Dept. L.—2. • Pittsburgh, Pa.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

MERGAITĖ ĮKANDO UžPUO 
LIKUI Į PIRŠTĄ.

Ofiso valandos 9 III II IT N C V Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. VIIII I 11L 1 iki 2 vai. dieną
422 S. State St^ arti Van Buren St., Chicago, III.

Nutnsargįs namo pn. l/z'J pg 
Halsted gi. rado negyvą Vincen
ta U.ernv, 71 metu amžiaus, be- c • *
sėdintį krėsle savo kambaryj su 
maldaknyge rankose. Dvi du
jos švirkšlės buvo atsuktos. Kai
mynai pasakoja, kad jis buvo 
labai susirūpinęs savo pačios 
mirtimi.

PAŪŠI DUODA buėerne lietuvių 
apgyventoj vietoj. Priežastis parda
vimo moteris yra mirus; reikalingu 
greit parduoti. Atsišaukite
2009 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA MOTERų prie tvarkymo 
švarių skudurų. Pastovus dalbas 
visų apskritų melų. $12 isavailę?

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

PARSIDUODA labai pigiai mo
teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių Irimingų ir rakandų. Parsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sąlygas 
patirsite ant vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chicago, UI.

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie lių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michlgan. Dykai namas vendai, 

dvkai ■ kelionė su perkraustymu. 
Kontrakta^ be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimatę kitę su musų agen
tais -Chiragoje šiose vietose.

1 as Al. Wehcr‘s name, 1642 Orchardd 
St, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M I.opez 1724 W Harrison 
SI., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
(’lias. Kassay’s ofise, 9328 (’ollage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1114 \V 
181h St., bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Peketc ir Sons ofise, 1957 
W. Grand Avė, Nedėliomis nuo 9 
iki 11 ryto,

MICHIGAN SUGAR Co.
Saginav, Mieli

TMD 22 k p mėnesinis susirin
kimas bvyks kovo 3! d. “Birutės” 
svet., prie 3253 S. Morgan gaivūs, 
I vai. po pietų. Visi nariai atsilan
kykite ir atsiveskite savo pažjsta- 
nius ir draugus. — 22 kp. valdyba

adresų.
Adv. Kazimierus (ingis,

127 N, Dearborn st., (’liicago, III. 
1111 13 Unilv Bllg. Tel. Central 
4411.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo vakarais.

D r. E. A. Školnvk, 
1259 West 12th st„ Chirago

Pajieškau Andriaus Naujoko, tai
pgi jų broliu ir sesers Genlrutos. 
Paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Kidulių valsčiaus, kaimo Ka- 
rališkiij. Seniau gyveno Plpladel- 
phijoj. 16 mrlų kaip nesižinom. Pra
šau atsišaukti

Antanas Skamarakas, 
1713 So. CanaI str, Chicago, III

PAJIEŠKAU gaspadinčs, kuri 
retu gpventi ant ūkės. Aš 
pirkau ūkę Indiana valstijoj 

Jurgis Zaranka, 
2529 Parisb avė, Indiana llarbor

PARDAVIMUI prie 49-tos ir 
Princeton Avenue. Cash arba len
gvais {išmokėjimais, du šešių kam
barių flatai. Bandos $57.00 į 
nesį. Visi įtaisymai ir texai 
keti. Turi parduoti tuojaus. 
tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. 
Pamalvkit

McDONNELL 
2630 \V 38tb St Chicogo

Atdara Nedėliomis

J. Juodis,
812 So. Park avė., Herrin, III

Aš esmi speciali- 
tas visą ligų

Akių, Ausų, Gerkle* ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova 

h d prašalinta ir daugelyje Atsitikimų iA-
M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mt 

tų gvdžian pasekmingai šias ligas.
J S?. Mano užrašas išgydytų ligonių yrą aiškiu pri-

rodymas mano gabumo.
batitaisau kreivu akis hr skausmo vienu

/ gydymu
Pritaikau akinius teisingai
Pasitarimas nemokama*

"■ W. M. LAWHŪN, M. u.
219 S. Dearborn St. (Prie# pačtų). Chicairo, III.

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIAS BARGF.NAS

PARSIDUODA 80 akrų farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais ru
imais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 vyšnios, 4 slyvos. 4 vynogradai ir 
visokių uogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 aki ų aptverta de 
ganyklos. 2 mylios nuo Nechidos 
miesto, kur i andasi 5000 gyventojų 
ir yra Wisconsin River netoli nuo 
musų miesto. Žemė lygi; nėra kal
nų ir juodžemis. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo: nėra 
kam dirbti. Vaikai nenori dirbti 
ant fanuos, tėvai seni ir negali di
rbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu:

WM. TIKIMAS, 
11361 S. Michigan avė., Chicago, III. 

Tel. Pullman 759

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba 
jo atsišaukite į mane bile kokią 
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, III

PARDAVIMUI 3 kambarių 
nis namas ant 112-ln.,, 
šv. Kazimiero Kepinių, kampinis ■ 
tas su troba netoli nuo 111-los StriV 
kariu. Labai gera viela dėl vasaros; 
Visada yra parendavola. -6JI0 .ren
dos j mėnesį. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:

CHAS.POCH’S 
3305 So. Halsted SI., Chicngo, III.

REIKALINGA moteris arba mer 
gina dėl sortavimo plunksnų. Gera 
mokestis, pastovus darbas atsi 
šaukit greitai:
1833 So Halsted SI.. Chicago, III

P. SLAUZIS 
(Jani PI.., Chicago

Phone Humboldl 6277

Pajieškau savo dėdės Jono 
lauskio, Kauno gub., Raseinių 
'l'aiiragės iipskr., Pamnndulo 
ino. Gyvena Amerike 18 m. 
dėjau, kad randasi / Chicago, 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite už ka busiu dėkingas.

John Bajorinas,
1825 Ilemmond avė., S. W. Canton, 
Ohio.

Kensington. - 
susirinkimas o 
džio 2, Aušros 
Michigan Avė., 
kare 
nes turime daug svarbių reikalą. At
siveskite naujų narių.

—— Sekr. U. Matikanienė

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Llehivls kordraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir hysau 
seiijjs. Dedu rain pulpas, dirbu pir
kinius kaminus, dedu Kiekines įiUjas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius {to-* 
gus ir visokius blekinhis darbisj

Darbus užimu visose dalyse. (^ii- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiįjų. Kam tokis Ima
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED j 
ROOFING ( O,

and Slie< I M**1^ W<>rkafl^H 
2106 \V, 241h M l'el Ganai

BARIUS 
BALTOM SINKOM IR 
LOM, IR SU VISAIS 
KLESOS ĮMAIŠYMAIS 
BAIS PORčIAIS, 
pįDU AUGŠČIO 
BASEMENTU H 
PLAČIU LOTU, 30x12.1 
MAS LABAI ŠVI*SUS 
PUSIU IR APLINKUI 
VOTA PUIKIAIS NAMAIS. R.L.N- 
DASI LIETUVIU APGYVENK II- 
VIETOJ. NORINTIEJI PUIKAUS 
NAMO GREITAI ATSIŠAUKITE IR 
GALĖSITE NUPIRKTI PIGIAI | ž- 
TEKS $500 INMOKĖJIMUI, O l.l- 
KUSIUS ANT RENDOS IŠMOKĖS 
KLAI SIKITE PAS

J. SINKUS, 
3301 So. Halsted St., Cliicatfo

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks ularninke, balandžio 1, p. Mel- 
dažio svet., 2242 \V. 23rd P4. Daini
ninkai ir dainininkes prašomi at
vykti kaip 8 vai. vakare

/ —ValdyM.

PARSIDUODA saliunas. Priežas
tis pardavimo — vyras mirė, par
duosiu už mažiausias išlygas.

Marė Rėk Ii s, 
3538 So. Halsted si., Chicago

!!■ ■ ' JL111 ±J__ L'į'-JJL

NAMAI-ŽEMĖ

PARDUODU lolą GARY, Ind. Kas 
norite pirkti atsišaukite greitai.

Ant. Zitbriųkas, 
1827 Union avė., Chicngo

STAR & GARTEM
MADISON PRIE HALSTED STREET — BURLESQUE —

HIPW HOOPAY GIRLS
Moterįs ir mergKu >s gali lankytis kasdieną.

PARSIDUODA 12 lotų 50X150 ii 
medinis namas 7 ruimų 
dusi Brestville 
karvę, arklį 
Del platesnių žinių kreipkitės: 

J PALIONIS,
3253 So Halsted St, Chicago

TĖVAS GIRIA.
“Malio levas vartoja jį ii 

po paliuosuolas nuo 
i»iria labai.“

'l’aip rašo Mr. Mali 
Silverl»o\v. Montana, 
26, 1918.

Tas reiškia kad Triner’s Ame
rican Elixir oi Bitter \Vine v ra 
geriausias vaisiai dėl visokiu 

viduriniu ligų, kaip lai nežleb- 
čiojimo, galvos skaudėjimo, ner
viškumo ir silpnumo.

Geri vaisiai yra visuomet rei
kalaujami nealsižvelgiaivl i tai, 
kad la.xai aid ju nežmoniškai pa 
kilo, visgi 'friner's American IC- 
lixir ir Triner’s Angelica Biller 
Tonikas, liktai .biskulį pakilo. 

‘ Tbskutį aligšlesne kaina lai lik 
lai užlaikymas tos pačios rūšies.

Triner’s Linimentas yra žino
mas nuo reiinializiDo, neuralgi
jos, išsisukimo ir lt.

Kili 'Triner’s vaisiai yra par
duodami u/, tą pačią kainą ką ir 
pirmiau. Joseph Triner (’ompa- 
uv, 1333-1313 So. Ashland Avė. 
Chicago, III. (Apg.)<

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, apačioj Storas su pagyveni
mu, ant viršaus po 5 ruimus flatas. 
Rendos neša $33.00 į mėnesį kaina 
19 šimtų. Namas randasi netoli Šv 
Jurgio bažnyčios, .tas namas turi 
Imt parduotas į trumpą laiką. At
sišaukite pas:

' C SUROMSKI, 
3346 So Halsted St., Chicago

Brighton Park — LSS 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
balandžio 2. 
Maženio svet 
Yra svarbjų 
malonėkite būti visi i 
veskite ir naujų nariu

— T. Baltuškis

NAMAIJ-.EME
PARSIDUODA namas su bizniu 

arba mainau ant formos \Visconsin 
valstijoje. Namai nauji tik keturi 
melai kplp siūlyti, rendos neša -72 
j mėnesi, Daugiau žinių kreipkitės 
>rie savininko:

M DAV1S ■ , 
39lh St, Chicngo, III

ASMENŲ JIEšKOJIMAT^
Pajieškau savo brolio Antano Bo- 

gevičiaiis, Kauno /ub., Raseinių p., 
Buhigų parap., Varlaukelių sodos. 
Septyni metai atgal gyveno Grant 
\V(»rks. Kas žinote arba jis pats 
malonėkite pranešti šiuo antrašu:

Tekle Bognsz,
Argo, III., P. O. Box 226.


