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Vengrija pasiuntusi ultimatumą

AngliĮa duoda Rumunijai pinigus kariavi 
mui su Rusija ir Vengrija

CH< BIJOS KAREIVIAI 
UŽĖMĖ VENGRUOS 

MIESTĄ.

True translntion filed with »he nn«l 
master ut Chicago, III., April 1. 1919 
•s reųutred by the art <>f Oct. 6. 1917

ULTIMATUMAS ČECHIJAI?

150 žmonių sušaudyta už 
Šimus Budapešte.

plė- BASEL, kovo 31. Vienna 
praneša, kad Vengrijos valdžia

Priie translrttlon filed wilh ihc post 
masler at Chicago, III., April I, 1919 
as mpiired by the net of Oct. G. 1917

ANGLIJA DUODA PINIGUS 
RUMUNIJAI.

Kad toji sudarytų armiją iš 
151,000 kareivių.

LONDONAS, kovo 31.

Idžia autorizavo kreditus dėl 
Rumunijos, užtektinus aprūpi
nimui armijos iš 151.000 karei
vių.

(Rumunai dabar kariauja su

ŠIANDIE MIESTO RINKIMAI
Darbininkai, neapsigaukite ir nesiduoki-

š'.'iis rinkimais miesto administracijon pa
siuntus savo žmones, darbininkų reikalų 
gynėjus, o ne savo išnaudotojų, kapitalistų 
bernus. Pakako jums “dimikratn” su “ri- 
publikonais” šeimininkavimo škiur lau
kan juos visus iš miesto valdybos. Eikite 
visi įiandie balsuoti ir išrinkite darbininkų 
partijos pastatytus kandidatus ant socialis
tu tikieto. — Balsuokite ištisai Socialist ti-

True Irnnslntlon filc^l wlth the post-masler al Chicago, UI., April 1, 1919 
us reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai nesusitaiko
tarp> savos

Wilsonas grąsina pasitraukimu

Talkininkai turės sumaž nti savo reika 
1 avi mus. Grąsina atnaujinimu karės

AMERIKA GRĄSINA APLEIS- atsisakytų pasirašyti po laik 
TI TAIKOS TARYBAS

Budapeštas skubiai atsikrato 
nuo kapitalizmo ir dedama nus
iaugu, kad parodžius, jog ten 
viešpatauja tvarka. Miestas iš
rodo tvarkiu, nors pirmose die
nose buvo nemažai plėšimų, y-

vtikijos valdžiai. Tas esą p 
daryta delei koncentravimo č

kad netolimojo ateityj Cecilijoj 
bus gnnorulė mobilizacija.

biama, einą j Vengriją ir Besą-.----------------+----------------------
r-ihii-i kur isisti iuė sovietu vnl-’ Tr”e ♦''»HUrt witt »he pnM- įam.ią, km jsisieigc sov u ių vai ,)U|s(ei. m„ April 1, 1919

rccpiired bv (he art nf Oct. fi. 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI
NEPAISO VADOVŲ.

džios. ' kai nestovės pasyviai, kad pa
mačius mane, po pašventimui 
jiems savo gyvenimo, einantį į

Wilsonas grali padaryti atskirą ko 
sutartį su Vokietija.

sulartim, maršalas Focli turi ga 
lę atnaujinti generalį talkinin- 

arinijų besi veržimą palei
Beiną.

Vokietijos bevieliais praneši
mas sako, kad Vokietijos užru

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., April 1. 1919 
tis retpiired by the act of Oct. G. 1917

Pataria vokiečiams 
apleisti.

PARYŽIUS, kovo 31.

Už plėšimus, kaip pranešama. 
150 žmonių liko sušaildvta nau- 
josios valdžios.

Naujoji laisvė yra dėl tų, ku
rie sutinka gyventi taip kaip 
valdžia diktuoja. Du svarbus 
laikraščiai Pester Lloyd ir Az

True translation filed with the post 
inastcr at Chicago, III., April 1, 1919 
is rccpiired hv the act nf Oct. 6, 1917

VENGRAI SUĖMĖ 
FRANCUZUS.

Austrijos geležinkeliečių 
streikas tęsiasi.

PARYŽIUS, kovo 31. — Ne-
nzura.

fu, jei jie rašo kas valdžiai pa
tinka.

s t o v ėj u s i ų n e u t r a I i a- 
ine zone tarp Vengrijos ir Ru
munijos ta|M> užpulta vengrų

Cechai veržiasi

Cechu kareiviai, kurie kaliau- 
v<j su komunistais pietinėj Slo
vakijoj, paėmė Kasėliau miestą, 
I 10 mylių į šiaurryčius nuo Bu
dapešto ir kitas vietas.

Vokiečiai kolonistai vakari
nėj Vengrijoj ir Transylvani- 
joj yra priešingi komunistams

eialoi pranešimo, 350 francu?.ų 
liko paimta belaisvėm

šuoli belaisvius.
Prancūzų, anglų ir serbų mi

sijos, kurios buvo Budapešte 
kada ten kjlo revoliucija, dabar

uždarytos savo namuose, bet ne

somybę.

pietinėj Vengrijoj ir kitur sa-

Streikas tebesitęsia.

Pranešimai, kad geležinkelių
koma, leidžia komunistams įsi- darbininkų streikas vokiečių 
steikli valdžią kaip jiems paliu
ku, nežiūrint to fakto, kad bu
vo riaušių mažuosv industri
niuose centruose, kur komunis-

singi, sako Vienuos žinia į Echo 
de Paris.

vyzdžiu, laikė organizuotas
j

Vengrai ir talkininkai.

ir kanclerio Renner ir karinių 
reikalų sekretorius Deutsch ne
pavyko ir streikas tebesitęsia

mu užrubežinių reikalų minis- 
terio Belą Kun.

žino, kad Vengrijos komuna 
geidžia karės su talkininkais, 
t tikrino, kad Vengrija 
venti taikoje su visais.

po arbitratorius, bet streikie- 
riai naikino geležinkelių nuosa
vybę ir stabdė gabenimą mais
to. Geležinkelių darbininkų la-

nori

“Musų vienatinių tikslu

Kancleris Renner maldavo 
slreikerius sumažinti savo rei
kalavimus, nurodydamas, kad 
atsitikime komplikacijų |la|lki-

ginti ju žemę, taipgi ir industri- Darbininkai vakarinės dalies

letariato.

Moterįs dedasi prie raudono
sios armijos.

prisidėjo prie streiko, kuris šia u 
čia ant šiaurinių ir šiaurvakari-

True translntion flled with the post- 
master at C.hicago, III., April 1, 1919 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917

NUSTATĖ ALGAS.

LONDONAS, kovo 31. De
legatai. atstovaujanlįs 150,000 
Valijos angliakasių šiandie pri 
ėmė Cardiff’e rezoliuciją, pata- 

I rjančią nepriimti ^valdžios pa-
kietijos valdžios dipolmatinis a-. siu|v|Ų išvengimui streiko sąly-

prieš ši v neteisingumą.
“Aš turiu laiškus nuo kiek

vienos darbininkų organizaci-

leisti taikos konferenciją ir pu riai pavesta rupinimąsis taikos

BERLINAS, kovo 30.

čiams apleisti Vengriją.

Vokietijoje
True translntion filed with the post- 
masler at Chicago, III., April 1, 1919 
as rerpiired by the act of Oct. fl. 1917

ESSENO DARBININKAI 
NUTARĖ GEINERALĮ 

STREIKĄ.

. .COPENHAt iEN, kovo 31.
Darbininkų delegatų konferen
cija Essene priėmė rezoliuciją, 
paskelbiančią ryto generalį slr-

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., April 1, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6. 1917

AREŠTAVO BERLINO TARY
BŲ PREZIDENTĄ.

BERLINAS, kovo 31.

doniojo komiteto Berlino karei-

areštuotas vakar. Jis yra nu
žiūrimas vadovavime sausio su
mišimų kartu su Georg Lede- 
bour, kuris jau keletas savaičių 
kaip sėdi kalėjime. Daumnig

tas.

Tnie translntion filed with the post- 
master at C.hicago, III., April 1. 
as retpiired by Ihe act of Oct. G,

DAUG ANKLIAKASIŲ 
STREIKUOJA.

COLONGNE, kovo 31. — 
nešimai iš Esseno ir apielinkes

MU- 
ši lis
mą.

angliakasių vadovų patari-

čius mane, kad dieną kada aš į- 
žengsiu į kalėjimą, jie mes dar
bą ir nesugrįš prie jo kol aš ne
busiu paliuosuotas.

Gegužės* 1 d. kalėjiman.

ja ir Austrija, jei talkininkai ir jos valdžia turi veikli tik sulig 
susti vienijusios v:|ls;lybės nesu- prezidento Wilsono kehirioil-

Ši žinia yra iš labiausiai 
mo šaltinio paeina nuo 
čio neužsiganėdinimo,

augau- ,SK\ I 1 LE. \Vash., kovo 31.
kuris Seattle [mjesto valdžia šiandie 

skubiai artinasi prie neužsitikė- paėmė savo nuosavybėn ir ope- 
jimo Amerikos žmonių, taip

i True translntion filert wtth fhc 
inastcr ai Chicago, III., April 1, 1919 
as rv<iuired bv the act of Oct. 6, 1917

KANADA ATŠAUKIA 
RUSIJOS EKSPEDICIJĄ.

()'ITAWA, kovo 31. --- Mili
cijos ministeris Mesvburn atsa
kydamas į klausimą šiandie pa-

Kanados ekspedicinių spėkų iš 
Siberijos. Diena yra laikoma

džiai.

frue translntion filed with the post- 
master at C.hicago, III., April 1, 1919 
.i>» ruipiired tiy the ad of Oct. 6, 1917

Generalis Strei
kas už Debsa
SOCIALISTAI PASKELBS 

GENERALĮ STREIKĄ.

.. Sako Eugene V. Debs.

AKRON, ()., kovo 31.

šiandie grąsino paskelbti gene-

1 ““ lyje dieną, kada jis bus pasiųs- 
j tas 10 metų kalėjiman už per- 
i žengimą špionažo įstatymo.

JOS!" |
1919 1
1917

kasių. šiandie 30,000 darbini
nkų streikuoja ir iš tos prieža
sties 30 šaftų yra uždaryta.

13 ANGLIAKASIŲ UŽDARY
TA KASYKLOJ.

Namų rendos liko sumažin
tos 20 nuošimčiu. c

Turčių namai yra iškratomi 
ir piešiniai ir dailės darbai yra 
rekvizuojami liksiu įsteigti na- 
cionales galerijas, pasekant Ma- mai 
skvos pavyzdžiu. 25 kronų ($5) dėl moterų ir 20 |įriuvėsiais.

VIENNA, kovo 31. — Dieni
nės algos paprastų darbininkų

TRINIDAD, Colo., 31. — šį-

Skaitykite ir Platinkite

“Aš eisiu į kalėjimą gegužės 
1 d. pasaulio darbo dieną. 
5,000 darbininkų susirinkimų

jančių paliuosavimo manęs. 
Kaip dabar yra, aš manau, kad

nė pasaulio istorijoj, negu buvo 
tikėtasi.” I

True translntion fikd wilh the posl 
masler at Chicago, III.. April 1. 1919 
as repuired by the act of Oct. 6. 1917

TEISMAS ATSISAKO 
PERŽIŪRĖTI DĖBSO

BYLĄ.

WASHINGTON, kovo 31.
Eugene V. Debs reikalavimas iš 
naujo peržiurtai jo apeliaciją 
nuteisimo 10 metų kalėjiman 
už peržengimą špionažo įstaty 
mo, tapo atmestas šiandie angš- 
čiausiojo teismo,

Sako reikalavime išnaujo per 
žiūrėti apeliaciją., Debs sakė, 
kad teismo nuomonė reiškia tei-

ravimai visus gatvekarius mie
ste.

aPrezidentaM Wilsonas pilnai 
supranta, jog Amerika yra ne
užganėdinta kad taika dar nę- 
ra padaryta ir yra nusisprendęs, dentas Samuel Gompers šiandie 
kad taikos sutartis turi būti pa- Bolterdam laivu išplaukė iš 
rašyta be jokio tolimesnio ati-~ Francijos i Ne\v Yorka. 
dėliojimo. '

Amerikos taikos jkomisija 
spiesis, kad taikos lygos sau tar
mė butu abelna dalimi taikos 
sutartis ir kad specialis parag
rafas, apginantis Monroe doklri 'l'rįs aviatoriai užsimušė ir vie-

VVASHINGTON, kovo 31.

3 aviatoriai užsimušė.

nas sunkiai sužeistas susidūrus

jam pranešta, kad Augščiausis 
teismas atmetė jo reikalavimą 
per žiūrėti išnaujo jo bylą.

Debsas gulėjo lovoje iš prie-

mo) namuose Mrs. Margaret 
Prevey čia. Jis atsisakė pasima
tyti su laikraštininkais, bet per 
Mrs. Prevey padavė sekamą 
pranešimą presai:

‘‘Dalykas yra rankose mano 
advokato Seymour Stedman iš

ną butų įrašytas santarmėj.
'Talkininkų šalinis pasakyta, ; dviem bydroplanams. 

kad jos turi sustoti stačiusios 
reikalavimus, kurie nėra išpil
domi ir kad Amerika nesutiks 
ir neleis parašyti tokios sular-

imti delei sunkumo jos sąlygų.

Pirmą kartą nuo konferenci-

ra bandomu budu sutartos. Pir
mu pataisymu padarytu yra, 
kad Danzigas nebus atiduotas

laisvu uostu. Sekama permai
na bus kaslink didumo Vokieti-

master at Chicago, III., April 1, 1019 
as icpuiieu b.v Uir < «n o, tai/

Bolševikai laimėjo.
BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 

KAZOKUS.

Pralaimėjo pusę savo 
žemių.

LONDONAS, kovo 31. Ti
mes šiandie gavo iš Ekaterino-

besitraukiančios

“stovį minties,” sakė, kad jam 
neduoda teises parodyti moti- 
vus Įnikime prakalbus už ku
rią jis liko nuteistas ir kad teis
mas nenusprendė visų klausi
mų, paduotų jo peržiūrėjimui.

Debs buvo nuteistas už jo kai 
bą Canton, O. laikytą pereitą

ma, kad Lloyd George propo
zicija tikrai bus Vokietijos at
mesta.

Foch turi išnaujo perrašyti

atidavė pusę savo sunkiai lai

patvirtino nuteisimą kovo 10

kalavimas kaslink Reino upės 
kairiojo kranto turi būti tuo- 
jaus nutildytas ir atlyginimo 
dydis turi būti sumažintas iki 
sumos, kokią priešas gali užmo-

kai dabar laiko Donec upės li
niją.

Iš kokio pranešama, kad ka
rės ministeris Tanaka atsaky
mas seredoj į klausimą Japoni-

35,000 RINKIMŲ 
DABOTOJŲ.

$>įryt nuo (> valandos ryto 35,-

Vokietijai turi būti leista at
naujinti pirklybą tuoj po pasi
rašymui taikos, kad leidus šaliai 
atsigauti ir užmokėti uždėtą at- 
Ivginima. Tokia vra pozicija A-

peruoli su japonais kariavime 
su bolševikais 
čensk; Amūro 
beri joj.

Paklaustas.
atsisakymas kooperuoti su ja
ponais nėra nepaklusnumu

proviucijoj, Si-

ar amerikiečių

Chicago. Aš nežinau kokių le-'vairias balsavimo vietas. Mac- 
galių žingsnių jis griebsis. I biy Uloyne, nepriklausomasis 

“Jeigu nebus galima dar ką kandidatas ant majoro; Robert 
nors veikti, partijos programas M. Svveilzer, demokratų kandi- 
paskelbti šalyj generalį streiką 1 datas ir, majoras Thompson, re

arti Aguilar ištiko eksplozija, bus išpildyta^. Aš esu pasiren-1 pubfikonų kandidatas ant ma-
kuri uždarė kasykloj 13 anglia
kasių. Vienas lavonas jau at-

gęs kovoti iki galo. |joro kiekvienas pastato po 10,-
“Kada aš peržengsiu kalėjim 000 dabotojų, o John J. Fitzpat

udapešte tapo nustatytos seka- kastas, manoma, kad ir likusio- slenkstį; tai bus dėl Amerikos riek, nuo Darbo partijos pasta- 
i: 30 kronų ($6) dėl vyrų, jį 12 angliakasių yra žuvę, po darbininkų išnešti savo nuo- tys 5,000 dabotojų. Visi jie žiu- 

. 23 angliakasiai iš- sprendį byloje, kuri dabar ,ąp- rėš savo atsakomojo kandida- 
onų ($4) dėl vaikų. I sigėlhėjo už valandos po eksplo- leidžia augšeiausįjį teismą ir y- to reikalų, per visą dieną iki
Tūkstančiai advokatų, smul-4zijos, išeidami sujungiančiomis ra atidliodanlia į rankas šios ša- 4 vai. vakare, kada balsavimas

išnešti savo nuo- tys 5,000 dabotojų. Visi jie žiu-

kių biznierių ir valdininkų yra šaftomis.
525838

lies darbininkų. pasibaigs.

True translntion fi 
nuister at Chicago, 
as rcrpiired by the

il 1, 1919 
it. 6, 1917

VOKIETIJA PRIIMS TIK
WILSONO TAIKĄ.

Foch atnaujįs karę, jei Vokieti
ja nepasirašys po taika.

PARYŽIUS, kovo 31. — Gau
ta patikrinamų žinių, kad atsi
tikime, jei Vokietijos delegatai

IMPERFECT IN ORIGINAL

ma, kad talkininkų komanduo
tojo ten gen. Otani paliepimai y- 
ra veikmėj kada jie sutinka su 
Amerikos nacaomllčs politikos 
principais. Amerikos tokia po
zicija, sakė, jis, galbūt pasidarė 
delei skirtumo amerikiečių ir 
japonų nuomonių apie tą, ką 
reiškia bolševizmas.

ORAS.

..Giedra ir šalta šiandie; ryto 
giedra ir šilčiau.
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l.e Lithuanian News Pub. Co., Ine.

. 739 SO. HALStnSD ST 
CHV'AGO HJANOTS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j o — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojos
Viena kopija .................
Savaitei ..............................  12
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chkafoj, 
pačtu:

Metms ................................... 15.00
Pusei meto ...........................  3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. 75
.02

True translafion filed with the po.it- 
inasler at Chicago, III., April 1, 1910 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917,

Del Biržiškos ir 
Janulaičio at
virumo.

lietuviuC

du žymiu social-demokratu, 
Aug. Janulaitis ir M. Biržiška, 
kuriuodu buvo įėjusiu į Lietu
vos “laikinosios valdžios minis
teriją”, komunistams (bolševi
kams) užėmus Vilnių, o “laiki
najai vąldžiai” pabėgus į Kau
ną, buvusiu suimtu ir sukištu

Bnvo nuostabu, kodėl ki
tiems “valdžios” nariams pavy
ko pabėgti, o kodėl būtinai luo

komunistu
C

mą.
Iš pasiekusių dabar Ameri

ka Lietuvos laikraščių pasirodo, 
kad juodu nė nebandė bėgti.

mini Jaukė komunistu atei
nant.

kišti. Komunistams, su Kapsu
ku priešakyj, atėjus Vilniun, 
revoliucinis tribunalas pasišau
kė Janulaiti ir Biržiška tardyti.

organas “Komunistas“ 11 nu-

ilsimus Janulaitis paaiškinęs

“Dabar nebeesu ministeris.. . 
Dabar su ginklu rankoj eiti 
prieš bolševikus ir negalima ir 
neverta, nes lai galėtų patarnau-

<lzia yra ta, kuri turi spėkos, o 
ne tiktai popieriukę- Taip-pal 
ir jus, kol neatėjote čionai, bu
vot tik ant popieros. Kaip atė
jot ir jjęiėinėt Vilnių, parodėt

čia nėra

Kada altejot į Vilnių, lapoti' val
džia. Su namiške valdžia ben- 
dradarL-aut negalima, nes jos 

ir nežinau, ką ji vei
kiu. Dabar kas pakvies, ten 
dirbsiu. Geriau dirbt, dargi ne
sutinkant kame nors politiniu 
žvilgsniu, negu šalinties ir būti 
pasyviam. Aš pranešiau dr. 

sutinku <lirbt 
teisme.

Matulaičiui, kad 
ir su 'bolševikais, pa v., 
švietimo dirvoj.. . K; 
žmogus turi padėt, savo kultu-

t ra i p tik didesnis chaosas oaro-

pat pasiaiškininiŲ, kaip ir Jarm-

kad, dėl savo nežinojimo daly-
I.n imdėiFnio. iŠnraclžiu žiureie*

i nitų armiją. Dabar negalįs 
i’*'i duoti liksla’us atsakynio i 
ši I;laušimą dėl los pačios prie
žasties. bet jis manąs, kad llu- 
sijos sovietų raudonoji armija 
(inunli laikos Lietuvos komu-

niuje jis pasilikęs tam, kad lik
vidavus Valstybės Tarybos rei
kalus ir atidavus kultūros dar

Lietuvos valdžiai, o taipjau kad

okupacijų. Raudonajai armijai 
atėjus jis nebelaikąs savęs Vai-

s t a n e i u 
lavoje
kartu norėjau lik nurodyti, kad 
ne lokiu budu Lietuvos darbo 
žmonės įgys geras dirbtuves, al
gas ir tvarką. Jei ne aiškiai tą 
išdėsčiau, — 'tai tame mano kai

m y 1 i ų -
Atsiliepdamas pirmu) toris ir merginas?“

NAUJIENOS, Chicago, III, '
—' i'' .'J
svikai socializuoiu mo ATITAISYMAS KLAIDOS

Utarninkas, Balandžio 1, *19

tiniu.
[Visa, ką čia citavome ir ai- »

jiasakojome, imame ne tie»iog iš 
“Komunisto“ (mes jo negauna
me)* bet iš kauniškio “Tiesos 
Kardo“ straipsnio, kurį atsi 
spausdino bostoniškis “Darbi
ninkas”. “Tiesos Kardas” yra 
Lietikos krikštčionių-demokra- 
tų imas, ir kaipo toks, jis 
yra >\įrrus priešas social-demok- 
ratų, o tuo labiau komunistų.

rikiuosi, jog ir Jaunikaitis pa 
matys, kad jo maldavimų, lekci
jų ir “let George do it” dvasia 
nenuveikia nieko pasaulyje, iš
skyrus menkniekius, l’bagauli 
gali beveik kiekvienas, bet savo 
gyvenimą nustatyti norimose 
vėžėse reikia būti vyrui, 'lodei

liniukų iš vienos pusės ir jojo 
oponentų iš kitos iškilo karšti 
ginčai ir susirinkimas užsibai
gė su dideliu triukšmu. Tas tai 
ir pastale p. “baliušką“ prieš 
taip rūsčią situaciją, kuri “rei
kalauja” umaus veikimo.

— Niūronių Jurgis.

numeryje klaidingai sustatyta 
straipsnio anjlgalvis: “Austrija 
pienuoja vienų didžiųjų unijų”, 

turi būti Australija pienuoja.

INFLUENZA IR
GRIPAS

Mieto Oficns:
D' rt. Doarborn St. 

'01-13 Uniiy Bldr.
'i f Centru! 4411

Kazimieras Gugis
A DVO RATAS

Veda vUokiua reikalus, kaip krladruiliUkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Prižiūrėkite
Savo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas

‘ CICERO, ILL.

Rengia lavinimus susirinkimus 
—diskusijas.

dar iki šiol tearsiančia

nisto” žodžius, nežinome].

šitokie Janulaičio

žmonės. Bendradarbiavę “lai-

šu atžagareiviais elementais, a- 
tėjus į Vilnių komunistams, pa
sitinka, pripažįsta juos taipjau 
valdžia ir apsiima bendrai to
liau su jais veikti.

Bet gali būt čia ir kas kita. 
Abudu, kaip Biržiška taip ir Ja
nulaitis, yra labai darbštus 
žmonės. Gal būt jie manė - - 
nors ir klaidingai — kad dalv-
raudami 
nors ir n galėsią

žmonėms, negu laikanlies nuo
šaliai. Kad jie nepritarė savo 
“valdžios” politikai, negalima 
abejoti. Bet jie nepritarė nė 
komunsitų taktikai; ločiau, prie 
šitokių aplinkybių, jie gal rado, 
kad naudingiau veikli su pasta 
raišiais, negu su senąją “val
džia“. Tatai bent matyt iš Ja
nulaičio užreiškimo komunistu v 
tardytojui: “Geriau dirbti, kad 
kame nors ir nesutinkant poli
tiniu žvilgsniu, negu šalinties ir 
pasyviam būti.“

Skaitytoju Balsai
\kJž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

TAS PATS.

atijienų” 71 numeryje, K.

ka iš kelio, kad tik neatsakius 
į mano klausimus:

1. J kokius Lietuvos atstaty
toj us jisai kalbėjo?

tai jo minltįs jam garbės nedaro. 
Nes, kokiu pamatu pasirėmęs 
Jaunikaitis gali reikalauti nuo 
darbo sodiečių gerų dirbtuvių, 
gorų ir geros tvarkos, kuomet 
savo straipsnyje neišreiškia *nei 
mažiausio noro prisidėti prie 
I .icil u vos a įstatymo ?

3. Jei į taip vadinamus paten
tuotus atstatytojus, arba pelno 
graibyto)us, tai jo darbas frerg- c*
ždžias buvo, nes žmogus užsi
degęs pinigų graibstymo idėja 
jokių lekcijų neklauso. Bet už-

žmonių vartotojų ir gamintojų 
kooperacijos, paėmimas dirbtu-

nes t?k ta spėka naikino jį (ar
ba geriau sakant, jo padėjimą 
kaipo pinigų pelnytojo ir krovi

niame straipsnyje norėjo pasa
kyti man liekasi misterija. 
Butų galima daug apie, tuos da-

ku nesimatytų. žodžiai (arba 
literatūra) įtik tuomet naudingi, 
kuomet su akstinu mus prie šio 
k'io ar tokio veikimo. Gi kailiu 
mojo klausinio veikimo dirva 
mojo klausimo veikimo dirva * 

u c kelt t o

mes, darbo žmonės, pa- 
kokios 

dirbsime

džiai: 
statysime dirbtuves,

tiek, kiek norėsime uždarbio 
ar patarnavimo kitiems darbo 
žmonėms; mes atstatysime nau
ją, geresnę ir laimingesnę Lie
tuvą,“ negu “ponai Lietuvos a t 
statytojai, neužmirškite ko 
mes (kurie niekuo nemanome 
prie Lietuvos atstatymo prisidė- 
ti) reikalaujame.“

Ponai a įstatytojai prie pir
mos progos jūsų reikalavimus 
užmirš, o darbo žmonių tvar-

LSS. 138-toji kuopa nutarė 
sutenglti kelis viešus lavinimosi 
susi rinki m us-diskusi jas tikslu 
išrišti-išdiskusuoti tulus svar
bius einamosios valandos klau
simus. Tatai darome dūlei to, 
kad pastaruoju laiku tūlidrau
gai daugiau vadovaujasi upu, o 
ne nusimanymu bei rinitu pro
tavimu. Karščiavimas!, ypališ- 
kumai yra labai pavojingas da
lykas musų viešąjam veikimui. 
Asmens, kur rišant visuomeni
nius klausimus, griebiasi ypa-

vi so j c 
šalyje atimdami tūkstančių tuk
siančius žmonių be laiko.

InHuenza ir gripas papras
tai kankina tuos žmones, kurių 
organizmas yra nusilpnėjęs, nu
siminę ir tuos, kurie kenčia nuo 
mažakraujystės, kurių kraujas 
yra neužtektinai tvirtas apsigy
nimui.

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo influenzos su

įtaisant savo kraujų, padarant jį 
raudonu ir turtingu, atšvieži-

gausėjusį kimo atbudavojimą i;’

— Šarūnas

KORESP9NDENCOOS
SIOUX CITY, IOVVA

Kra molus malšintojų pastangos

viu klebonas, kun. M. Cibuls- v
kis, nebepasitenkindamas kolio 
įimti sau nepatinkamų asmenų 
i Sakyklos, apšmeižė juos vic-

dĮindamas juos nenuoramoms, 
anarchistais ir tam panašiais.

diškais savo vadovo prasimany
mais, atsilygino j 
mi jį nuo vietos.
nėme, kad tokie
malšintojai” randasi 
vių tarpe. Dabargi pasirodo, 
jog klydome. Štai, rusų (siu

Mcs tada ma- 
“kramolos
tik lietu-

kv, sekdamas kun. M. Cibulski,

čių visuomenę apie savo “ne 
blagonadiožnus prichožanus“

vavo apie 70-tis ypatų įvairių 
tautu. Susirinkusiems buvo ai
škinama bolševiku tikslai. “Ry-

mas užvaldys visas Suvienytas 
Valstijas!,, Buvo pasakojama. 
“Tada malimai bus jūsų; sker
dyklos bus jūsų; bankai bus jū
sų; ir visa, ką liktai jus noresi-

tarpe svetimšaliu elementų, lie

mo dvasia auga tarp tos klesos 
žmonių. Tiktai tas, kuris su 
jais gyvena ir dirba, gu Ii mi

lą. Situ- 
ucija reikalauja umaus veiki
mo, nes propaganda pasiekė ne-

tuvius ir lenkus.
rTiczasijs privedusios rusų 

popą prie tokio neapgalvoto iš
sišokimo, kaip pasakoja palįs 
rusai, buvę sekančios: 16 dieną 
kovo buvęs visų rusų susirinki
mas tikslu apkalbėti politinius 
rusų klausimus. Susirinkime 
dalyvavęs ir pats “baliuška“.

Pradėjus jam nuirus versti 
ant bolševikų, už įvedimą “lais
vosios meilės”, kas yra grynus 
melas, vienas iš publikos už
klausė: - “O kaip Hasputinas 
išdarydavo su caro dvare esan 
čiomis molerimis”? Popas at
sakęs, kad “tu ten nebuvai ir 
lieko neiTialei.” Tada tas pats 
ašmuo vėl užklausęs* “O tu gi

t u k ar dabar esi Rusijoje ir hiatai,

viešojo veikimo. Tokie žmo
nės dažniausia nū patįs nežino 
už ka jie stovi ir kų kalba-. .

išrišli kokį nors klausima, dar 
laibiau jį supainiojama ir su - 
rinkusieji su nepasitenkinimu

PABTTGLOBY, 
kuris atnaujins visą jūsų kunn 
ir duos jums naują kraują, nau 
ją stiprumą, labai paprastu bu
du, muilydami kraują, musku
lus, nervus ir kaulus, tais ele
mentais, kurių jie reikalauja ir 
kurių jums trūksta.

NV turite atidėlioti to svarbaus

Tai negera, 
reikia pašalinti.

džiasi į kiekvieno duris, ir jus

Ar reikia paskolos ant Jusjj praper 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotą ar formą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6311 
Chicago, 111.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

A'I KBEIPIU lietuvių ir lie
tuvaičių domų, kad aš užbai 

giau tas mokslo šakas, nusilp
nėjimo narių, paralyžiaus, reu 
matizino ir visųkių kitokių pa
viršutinių ligų,

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

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

DR W YUSZKEWICZ 
1407 Milsvaukec Avė, Chicago

Tel, Humboldt 457

tgijęs mokslišką laipsni 
Expertas Optikas

Kreivos akįs ati- _
taisomos su 
niais.

PILNA EILĖ
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
UŽganėdinimas gvaranluotaa.

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 14 SL, Cicero

Tclephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto
2— 9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Are. 

•Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 812. 

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

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings slarnps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Boom 232, 2ras augštas, virš Famoiis 
Clothing Store, atdara vakarais iki 

< vai Ncdėlioini.t «iun 10 iki 1

svarsčius-išgvildenus lutus sva
rbius dienos klausimus, ir - 
specialiai surengiame susirinki
me.

Vienas toks susirinkimas i-

mą). Tatai kiekvienas kuopos 
narys privalo atsilankyti ir da
lyvauti rišime jam svarbių kla
usimų. Tuomet rasi išnyks tie 
įkyrus asmeniškumai bei berei-

mirškilte šito, draugai!
— S. A. Vasiliauskas

! L..S. Sąjungoje J
___________________ >

Devinto Rajono kuopti domai.

Šiuo pranešu, kad J. Jukelis 
ilbės sekamose dienose ir

Balandžio
Balandžio

Wis.
Balandžio 

Wisc.
Balandžio
Visu suminėtu

— Kenosha, \Vis 
. — Shebbygan

12 — Milsvaukee,

13 — Bacine, Wis.
(Irau-

sutraukus juodaugiau publi
kos. Prie darbo, draugai!

Raj. sekretorius,
J. Marcinkevičius.

čia aukų. Jus gailėsilės neim
dami Partoglory, ir musų drau
giško persergėjimo, šešios 1 toli

Viena bonka kainuoja $1.00. 
Mes siusime jūsų užsakymą ge
rai užpakuolą ilą dieną, kuomet 
gausime jūsų laiško, ir tiek pi-l 
nigų kiek kainuoja. Visus savo 
užsakymus su pinigai 
titulai i:

APTEKA PARTOSA
160 Sccond Avė., Depl. L

Bertram H 
Montgomery 

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 S0. LaSalle Street 
i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Frimi Hn 48 l!l 

Rezidencijos TeL Garticld 1647.

DrAMontvid 
Gydytojas ir Chirurgas 

1553 W. Madison tt.
Suite 600—612

Phone Hayinarkel 256,1
' (landos: 10 iki 12 ryto 
1/39 So. Halsted Si 
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison 
ofise.
Rezidencijos telefoną* 

We.*i * em

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central G390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

STATĖM ENT OF THE ()WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
HON, ETŲ.. REQUIRĖD BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

it

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaucke 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir. kampan 19- 
tos g«v. Chicagoj.

Ateik J vienintėlt 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir Jie 
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin 
siu į trumpą laiką 

atsibuna kas panedėlį ir ket-tokiai . _
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokvloiai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. C.ABI.O.
4033 So. Rockweil St., Chicago.

FARMOS!
PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Miehigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Parmos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite per laišką, įdedant mar-

* Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” « TON Y ZABELA,

P. O. Box 1, Lake Co. Peacoek, Mieli.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
■A< MKinivrini, mechanikai, audėjai, fabrlkos ir elap.visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžiui draugai

snio.
iko, kad ji mirs

tais krutinusi. Alsavimas yra 
normalis. Temperatūra yra tik

Nelipalgftuk pirkdatuan pigius vaistus <lidelė<e bnnkose. Reikalauk ger ntisi’i. kuomet pirksi 
rain-Espeiler, persitikrink ar yra IKARA. Valsbaženklis ant bakaiuko. •>■> centai ir bo Genui! uz 

bonkutę. Gaunamos visose nptiekose, ar tiesiog is Jabortorijos.
F. AD. R1C1ITUR & GO., 74—80 Washhigtoti St., New York, N. Y.

MERGAITĖ IŠMIEGOJO 
9 DIENAS ATVIROMIS 

AKIMIS.
Marta Petaski, 9 melų dūktų 

J. Petaski, 91 13lh Si., Norlh 
Cbiagoje išmiegojo 9 dienas. 
Miegojo Ifiga užėjo luojaus po 

i jos

PAIN-EXPEUER
Jau Biivir.š penkios dešimtys motu 
kaip šita pluki gyduole yra vur- 
titojumu fui geriausioms pasek* 
mums, išgydymui rumatiz. m o, 
skausmu krutinėję, Donose ir rau
menyse, neuralgijos, strouu die
gimą, štilčiė ir kosulio.

Kriaučių Domai
Mes užlaikom paimitatns ir viso

kius trimingus kas tik keikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turini vilnonui malarijų.
Pas mus, galima ga iti, i ' 

krimičiškų daiktų (fik: bers) 
tai: mašinų, prosų, stah 
tt.

Musų lavoms geriausi: 
miatisios.^’

Roman ChattlĮen
1642 Bluo. Island Avė , Chicago, Iii. 

tarp 16-tos ir 18-tok gatvių.
Tel. Caud 13-H

kaip 
. volk iesŲ i t

in, kainos že

Atshieškite savo bankine knygutę balandžio 2-rą 
MES MOKAME NUOŠIMTI 1 SYKIUS

J METUS
ir padekit savo laupomiemsiems čia daugiau uždirbti

KRAUSE SAVUNGS BAN h 
13 41 M1LWAUKEB AVĖ - NfcAR PAUUNA.

TURTAS VIRŠ $2,000,900.00

IMPERFECT IN ORIGINAL

Of “Naujienos” published diiily ai 
Chicago, Illinois for April 1, 1918

Stale of Illinois, /
(Jonuty of Cook į
Bcfore me, a Nolary Public in 

and for the State and County afore- 
said. personally apjieared P. i’. 
Mohtville, xvho, having been dūly 
svvorn according lo la\v, deposes and 
sa\ s tbat lie is the Business Mana- 
ger of Ihe “Naujienos“ and Ihat the 
lollo\ving is, lo the best of his 
knoYvledge and belief. a true state- 
menl of- the ownership, manage- 
ment and circulation of Ihe afore- 
said publication for the dale shown 
in the above caption, reųuired by 
the Act of August 21, 1912, embodied 
in section 113. Postai Lavvs and Re- 
gulation, printed on the reverse of 
Ibis forai, lo \vit:

1. That the narnės and addresses 
of Ihe publisher, editor, nianaging 
editor, and business managers are:

Publisher, Lithuanian Ncws 1‘ulr- 
lishing Co., inc,, 173!) S. Halsted St., 
Chicago, III.

Editor A Lalis,
3323 So. Halsted St.

Chicago, III. 
Managing Editor nonc.
Business Manager,

P. P. Montville,
9913 So. Ručine Avcnuc, 

Chicago, III.
2. 'I'hal Ihe o\vncrs are:
Lithuanian Nc\vs Pnblishing Co., 

1739 S. Halsted St.. Chicago, III.: 
K. Gugis, 3323 S. Jialsted St.,

Chicago, III.
A. Lalis, 3323 S. Halsted St. . 

Chicago, UI.
J. Šmotelis, 10601 Edbrooke Avė.
K. Janionlas, 173!) S. Halsted St.,

Chicago, UI.
3. That the l.no\vn bondholders, 

inorgagees, and other security hold- 
ers o\vning or holding 1 per cent or 
inore of lotai amount of 
morlgages, or other 
Mergcnlhaler l.inolype Co 
Building, Ne\v York City. 
\Vm. Girailis, IJiOO Cana 
Chicago, III.

4. That ihe t\vo paragraphs nexl 
above, giving Ihe narnės of the o\vn- 
ers, stocklioldcrs, and j>eeurity hold- 
ers, if any, eontain not only the list 
of slocklioldeis and security hold- 
ers as tliey appcar upon the books 
of the company bul also, in rases 
where Ihe stoekholder or security 
holder appcars upon Ihe books of 
the company as truslee or in any 
other fiduciary relalion, Ihe name of 
Ihe person or Corporation for \vhom 
such truslee is acting, is given; also 
that llie said lwo paragraplis eontain 
statomoms cmbracing affiant’s full 
knovvledgc and belief as lo the cir- 
cufhslanecs and condilions under 
\vbich .sloekholders and security 
holders \vbo do not appcar upon Ihe 
books of the ebmpany as trustecs, 
hold sloek and securities in a ra- 
pacity other Ihan that of a bona fide 
owner; and this affiant has no rea- 
son to bclicvelbal any other person, 
associalion, or Corporation has any 
inleresl direet or indirect in the said 
stock, bonds. or other securities 
Ihan as so stated by him.

3'hal Ihe average number of 
eopies of each issue 6f Ibis publica- 
lion sold or distribulod, through Ihe 
mails or olbervvise, lo paid subscrib-

bonds, 
eurities are: 

fiibunc

ing llie dale sho\vn above is 11,300 
i’. P. Montvillc,

Business Manager 
and subscribed betoneS\voru lo

niv Hiih 31 Jay of. Mareli, 1919

t My fiommossi 
ber 22, 1919.)

iręs (
n:
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Kas padaro žmogų iš Kraujo 
ir Geležies? Vyms 
Stipruma, Spėka ir r 
Pasisekimą—Vyrai 
kurie rodo kelia f 
Gydytojai išaiškina paslaptį sti- , 
pruino nervų. Gerai veikiančias r 
smegenis ir didelę fizišką ener • 

giją — sako

Palaikančius

Nusated Iron pagelbsti pri
duoti stiprumą ir energijų 

. j gyslas vyrų.

geležies — an| lygios vertės 
su sustiprzjusiais vaikinais 
sugrįžusiais iš stovyklų ir 
karės lauko, kurie šiandien 
pastūmės pirmyn šalies gy
venimą vertelgystėje ir poli- 

4 • tikoje. Gyvendami tyrame 
ore, valgydaiųi gryną mais
tą ir vesdami reguliarį gy
venimą padare tirštą krau
ją, sveiką ir pilną gyvumo 
kūną. Bet nėra tokios pro
gos dėl atitaisymo sveika
tos tūkstančiams vyrų ir 
moterų civiliškame gyvenime, ku
rie tie! nusidėvėjimo ir slokokos ge
ležies maiste sumažina jų energiją 
ir padarė juos silpnais, išbalusiais, 
ir suirusiais ir tankiai yra priežas
timi galutinam badavimui jų krau
jui dėl stokos geležies.

Aiškindamas galėjimą subudavoli 
. stipresnę rasę žmonių padauginant 

papildymą geležies jų kūne Dr. Ge
orge E. Biiken buvusls gydytojas ir 
chirurgas Mopmouth Memorial Li- 
gonbučio iš New Jersey, sako: Ge
ležis reikalinga visai permainymui 
maisto į gvvds audinius, muskulus 
ir smegenis. Be geležies negali būt 
stiprių, raudono kraujo vyrų arba 
sveikų raudonius veidais moterų, ir 
kadangi ta stiprumą duodanti gele
žis galima gauti nuo to maisto kurį 
mes valgome. Sis turi būt papildo
mas tūloje formoje kuri yra leng
vai sugeriama (ir asimiliuojama. Dir
btinis maistas, ir moderniškos viri
mo metodus apvogė mus nuo daug 

hh'lcžies, kurią gamta skyrė nuims 
gauti..Del pamldymo šios stokos ir 
padauginimo raudonojo kraujo kū
no, aš nieko Hito geresnio,nežinau, 
kaip organiškai geležis — Nusateil 
Iron. Iš atsargaus tyrinėjimo for- 
mulos ir mano!paties bandymo Nux- 
ateil Iron. aš jaučiu persitikrinęs, 
kad tai yra sulaisymas kurį kiekvie

nai! imti pats arba už- 
onitims su didžiausiu 

dėl gavimo didžiau- 
r užganėdinančių pil- 

pri rodymai kad Nuxated 
šia idien vartojamas su

Vi

Ar pagelbės karė padaryti naujų 
rasę tvirtų vyrų su stiprumu ir 
pakantrumu kaip senovės atletai?

virš trijų milionu žmonių kas meta 
kaipo vaistas, stiprumas ir kraujo 
atitais\ tojas yra aiškus daugumos 
žmonių jsitikinimo aš esmi persi
tikrinęs, kad jeigu kili imlų Nusated 
Iron kuomet jie jaučiasi silpni ir

vyra!* ir moteriais stipresne, svei
kesne.

kas, jus turite patįs padaryti 
sukantį išmėginimą: Patėmykite 
kiek ilgai jus galite vaikščioti henu- 
vargęs. Toliams paimkite du pen
kių granų plėškelių paprasto Nuxa- 
leil Iron tris kartus j dieną po val
gio per dvi savaiti. Tuokart išmė
ginkite jūsų stiprumo išnaujo ir pa
ti mykite kiek jus pagerėjote. Daug 
nervuulų, suirusių žmonių, kurie vi
sa lai! ) sirguliavo, padidino stipru
mą ir pakantrumą i dvi savaiti lai
ko ima ’t geležį atsakančioje formo
je. Ir tie, kurie per daug daug mė
nesių negavo ijho nieko jokios pa-

’ Chicago ir Apielinke
PRANEŠIMAS. | lyku, apsireiškia didelis įdoma- 
aujienų B-vės Direkcijos ex- vimas jo nubalsavimu šiandien 
posėdis įvvks seredoj, Imi. ir “šlapieji” varo didelę ir ge-

KLEIN BROS.
..... . ... ffiŽIS.

PUIKIOS DRAPANOS 
RODOMA KASDIENA 
ŠIA SAVAITE DEL 
MUSŲ 89-tos GIMIMO 
DIENOS KAS METAS

nas g> dytojas 
rašyti savo li^. 
p.ersi tikrinimu 
sios pagelto 
sėkmių, šie 
Iron yra

IšDIRB&IŲ PASTABA: — Nuxa- 
te l Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
i t komemhiojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aplirkoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorgšnic Iron’ui, jis y- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž- 
g; ima dantų, nepajuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
rantuoja pasekmingas ir čielai užganėdinančias pasekmes kiekvienam 
pilkėjui, arba jie sugražins Jums pi
nigus. Jos yra parduodamos pas 
visus gerus aptickorius.

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą| Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. [Neša apie $100.00 čysto pelno i 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.

IARGENAS
Ant Ijrmos. 120 akrų žemės i urmą parduodu už $1200 

ir ant lengvų'išmokėjimų: $7004<0 im<>kėt, kitus kaip gali
ma. Jeigu per 3 imlus I nuoš., jeigu per 5 melus 5^ 
nuoš., ieigh per 7 metus G1', puoš, žemė gera su moliu. Ne-

mams. Netoli mokyklai puse mylios, iš Iriją pusių gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti j barnų, tai paduokite namo kainų ir apielinkę* At

K. JAMONTAS 
173t» So. Halsted SL Chicago, III.

STAR Si GAiRTE^
MAUISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE —

Kasdien du nyk 2:15—8:15
Kainos 25c. iki 75c.

inos guli lankytis kasdieną.
HIP HIP HOORAY GIRLS

2 diena, Naujienų name. Pra
džia 8 vai. vak. Dienos tvarka 
bus paskelbta ant vietos.

Visi Bendrovės direktoriai 
prašomi dalyvauti irateiti laiku.

—J. šmotelis, 
N-nų B-vės sekrt.

ATRADO DEARBORNO 
KAPUS.

Kaulai iškasti Michigano bulva
rų bevedant toliau, manoma 

eią Dearborno tvirtoves 
skerdynes aukos.

Vakar darbininkai, bekasda- 
mi Norlh Michigan Avė. gatvę

simui toliau bulvaro, rado du 
varg ii bepažinamus žmonių

cios L utos. Šitas atradimas ga
li pirmu kartu nustatyti vielų, 
kur buvo palaidotos aukos sker

arborne, 1812 m.
Dvi krūvelės žmogaus kaulų 

atras a apie 8 pėdose (gilumo 
nuo dabartinio Michigan Avė. 
paviršiaus, prie paskutines sc- 
nosii ;> Mięchigan avė. linijos ir 
apie už 10 pėdų j šiaurę nuo

pie (/(K) pūdų į pietus nuo seno-į 
sios ui ės linijos ir apie 200 pė
dų Į vakarus nuo pradines upes

gavus balsus prieš prohibiciįų,

dalis. Jei “sausieji” laimės, o 
jie vargiai laimes, kaip jie patįs 
pripažįsta, be varymo agitaci
jos, tai tas reikštą, kad smukliu

bet gcg. 1 d.

MIRĖ ANDRUŠEVIČIUTĖ.
Užvakar po piet Jigonbutyj 

pasimirė dar Vauna (lietuvaite 
Teodora Andruševičiule, gyve
nusi prie 1908 W. Division St,

Velione yra ypač gerai žino
ma lietuvių draugijoms, ku
rioms ji išdirbinėjo visokias vė
liavas, ženklelius, kaspinus, lai 
buvo pjrmoji lietuvaitė užsiė
musi tuo amalu.

DAUGIAU POLICISTŲ 
VIDURMIESČIUI.

vidurmiesčio apskričiui

sinti, jei loji kiltu dėl besireng'i- 
mo prie majoro rinkimu.

Paskirtasis antviršinis polici
jos skaitlius bus laikomas ten

, kuomet jos įtaka buvo I NAUJIENŲ DISTIŪKTAS

GĖRIMŲ KLAUSIMAS.

balsuotas šiandie ir jis bus ant 
papias ojo kandidatų tikieto.

nių klausimas nėra svarbuni da

buvo dvidešimtos vvardos pilie- 
čių-balsuotoj u susirinkimas. 
Tarp kita Chicagos Lietuvių Pi
liečių Pašaipiais Kliubas pake
le klausimų, būtent: už kurios 
partijos kandidatų privalo bal-

BEGINI |
Jei jus sergate Bile kokia vidurių liga, kepenų, inkstų arba 

žarnų liga, nevirškinimu užkietėjimu, skausmais, nervuotuniu, nu
silpnėjimu, arba kitomis negalėmis, vyras ar motore, tuokart įnė- 
gin ile ŠventodĮįernardo gydomų žolelių arbatą. Ji sugražino svei
ka!:.) daugeliui'yfnonių, kuriems geriausi gydytojai negalė
g Ibėli. Jus turite ją pamėginti.

Tas nieko, kad jei jus vartojate įvairius vaistus ir tie jums 
nieko negelbėjo, l.iuosuojanėios, pilės arba kokie kiti ehemikatiai 
sidaisymai ne gydo. Dauguma jų turi savyje nuodų, kad ir mažo
ji kokybėje ir tokiu bildu jie tankiai suteikia blėdi, negu gelbsti, 
švento Bernardo arbata nieko neturi savyje Medingo, liktai tyroj* 
g. anįios žolelės ir šaknis, .los kvepiančio ir malonaus skonio. 
!<• kvienas jas mėgsta. Serganti vadina šių arbatų, stebėtina gy-

šios žolelės taip yra geros ir pasekmingos, kad ims norėtume, 
k d kiekvienas sergantis žmogus išmėgintų jas dykai. Atsiųskite 
mums $1.15 ir mes išsiųsime jums pakeli šių žolių arbatos jr nuro
domus. Mėginkite'jus ir vartokite per savaitę, ir jei jus manote, 
k;..r ji > ra negeriailsį vaistai, kin ius jus kuomet nors turėjote, tuo
kart atsiųskite juos atgal, ir mes sugrąžinsime jums pinigus. Mes 
nenorime jūsų pinigų, jei musų žolelės jums negelbės. Atminkite 
tą! Speeialč kaina pakeliai už .$5.tilt. Atsiųskite dėl jų šiandienų 
adresuodami į:

Saint Bernard Gardens, B — lt, N«w Orleans, La.

Pinigams Vieta
DĖK PINIGUS TEN, KUR JIE TAMISTAI PASI

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

m s šilų lotų prekė tiiojaus kelis karius pakils, tokiu bildu Tamsios 
Įd. ti pinigai užaugs j didelę veiTę, Atvažiuok greitai, pamatyk vir
ti) ir išsirinks,’ sau tinkam;) lotų, pakol dar yra iš ko jiasirinkti, 
lies šitų loti] pardavimas ilgai nesilęs, lik buvo praeit;) nvdėlių pra
dėta, o jau tapo 20 Jotų parduota, kuriuos lietuviai pirko,

ATVAŽICOK ATEINANČIA NEDĖLIA I KORPORACIJOS OEI- 
SA, O MES SU AUTOMOBILIAIS JUS iNUVEšIME IR PARODY
SIME LOTUS.

Parduodame ant lengvų išmokėjimų. -25 įmokėti, o likusius po 
10 doli mėnesi, taipgi priimame LIBERTY LAN!) and 1NVEST- 
MENT KORPORACIJOS ŠERUS už pilna vertę.

EXTRA! SEFEDOJE TIKTAI, BALANDŽIO 2 D.

50 STEMPŲ DYKAI!
perkant už $1.00 arba daugiau 
Atsineškite kuponą.

STAMP

SEREDOJE, Balandžio 2 dienų kaipo metiniui 
patraukimui mes duosime 50 Klein Bros. VER
TINGOS štampus dykai perkant už $1.00 arba 
daugiau, kuomet kuponas ir pardavimo čekiai 
Ims pristatyti, šie štampai bus duoti

■ su reguliariais slempais, gaunamais 
pirkiniais.

r_____ KUPONAS-------
Seredoje tiktai, Balandžio 2 dienų ’ I su pirkiniu už $1.00 arba daugiau. • 

| Atsineškite sį kuponų. Tiktai vienas i 
i kuponas dėl koslumerio.

KETVERGE PO PIETŲ 
2 iki5—Ketvirtas augštasi ar Gimtadienio py- DYKAI s,.ir

šis yra didžiausias pyragas iškep 
tas kuomet mfts Chicagoje — jis 
apima 13 pėdų aplinkui ir sve
ria l.’>0 svarų. Mes suraikysime 
jį Ketverge ir duosime dykai su 
lec Creamu. Ateikite! i

L '1

su jūsų

KLEIN BROS, 
yra verti pinigų - 
grynais pinigais 
#3.00 t a vorais, 
kilę pinigus.

.*1 /

' i

/ • * s t s'»i ’šS'iL-V r

steinpai
— $2.50 
, arba 
Taupy-

1 PIRKIT MAŽĄ ŪKE
į NAUJOJE MAŽOJE ŪKĖS
į SUBDIVIZIJOJE

Tiktafka skirta pardavimui
įį Tiktai 45 minutės važiuoti iki 

vidurmiesčio.

transportacija

:4ES-B$39S
Išmokant $10 įmokėti, $5 kas mėnesį 
įsigykite vieną šių puikių mažų ūkių.

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

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

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

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

KUPONAS
Arlhur T. Mclnlosh & Co.

Kiti Norlh La Šalie Street
Gerbiamieji:

Be jokio pasižadėjimo iš mano pusės, malonė
kite išsiųsti man pilnas informacijas kas link 
just; mažų ūkių. <
' Vardas-pavaruč ........... .........................................

Antrašas .........................

savo akis|

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

' Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 

Hums akinius tikrai. Darbą sl
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicaga, 
Kampas 18-tos gatvės

J-čtos lubos, virš Platt’o aptiekei) 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo $-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo f 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Btanilnil *

Gyvenimas yra j 
tuščias, kada pra Į 
nyksta regėjims.

Mes vartojam t 
pagerintą Oph- i 
thalmometer. • Y- : 
patinga doma at- | 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 et 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

314* S. Morgan 8t., kerti 11 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS- 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo (i—8 vakare, Nc- 

dčliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

3iu9 S ago |(
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo u iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN I 
1 Š R U S I J O S į 

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- į 
xų, moterų ir vaikų, p iga! naujausias J 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- f 
taisus. , J

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 18tb t 
81. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo i0—12 pietų. z.’ •
6—8 vakarais. Tclephcnc Caual 8x10 į 
GYVENIMAS: S. ttafetod Street .

VALANDOS; U—w ij'to, batai

• m ari i* itt iiicn ne ir ■**» .lae Z ■
$$8 S. Aahlann Chdear*

DR. A. A. ROTH
BU8A8 GYDYTOJAS Ii CHIKUBGA*

Kaactaliata* Moterišką vyrlil’T.
V«Iką ir vUi ekraalžk* liti 

OfJcm W4 8. SU Cktevr

VALANDOS: 14—11

Dr. Leo Awotin y 
Gydytojai, Chirurgui, Akalerii C 
1920 So. Halated SL, Chicago. 0 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir i

I
 rusiškai.

Valandos: 1*0-12 rytą; 6-9 va- M 
kare. Tel. Canal 4367. ?

_„———_ - — A• 4

Aš esmi speciali- 
tas visu ligų,

Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
aas, Kuliamas, Kataras ir Džiova

Guli būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų ift- 
i . jeigu gydys teisingai. Ax : Z

ių .lydžiau pasekmingai šias ligas.
jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

uo užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
mas mano gabnin >.
atitaisau kreivai* akis be skausmo vienu 

lydymu*
Pritaikau akinius tc.singat.
Pasitarimas nemokamas.

|j 219 S. Dearborn St. (Prieš pa’čtę). ’ Chicago, Ui.

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

-U—

DR. H. A. BROAD 
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas 
1362 Mikaukee avė., 

Tol. Amiitage 3209
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmu ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stuhą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRE€KING CO. ,

S M.i.t.d 8t„ Chle.Įta, III.

V1ENATINIS RKUISTRUOTAS HUSAS AI’TIEKORIUS ANT BR1DGEPORTO 
V'Y-jRĄM^ KR SUAUGIE1VIS

.► -Y>«^rįab.. Akiniai aukso remuo^o nuo $3.00 Ir au-
giViau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nuvyčiau. Pritaikoma akinius tiidyka. Atminkit: Galvos topėjinias, nerviftku- »ias, al<iu skaudėjimas, užvilkimas ir 11, yra vaikiais {vairių ligų, kurios ka
li būti nralalintos gerų akinių pritaky- 
nui. Ifityrimas uftdyką, jei pcrliti ar 
rkmidn akto. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak)s nilp- 
etn, uetęak ilgiau, o jieftkok pngelboe 
HPtlekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kul
nam gvm antuojam akinius ir kiakvia- 
nant nerai prirenkam.

fl. M. ME91R0FF, Ekspertas Optika*.
Jei 1t)i aeirrato ir reikulgujato patarimo arba vntotų, ateikit pas mana. AJ bnvan ap- 
tickm .iis Rusijoj vivft 10 metų, Amerikoj 1b motų. AA duodu patarimus Dyk Al. Galiu 
padaryti bilo kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš asu 
drangas tmonių.

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

v:

Tel. Yards 3654. AKUŠERE AI
Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner [ 
Priėmimo valandos nno 8 iki 11 V 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. £ 
8825 So. Halsted St. Chicago. R 

SfclMK . -y • ISKB'H *^D9HMaHNaWMMMr*

S
Chicago.

Nuo 6 iki 11 r y t n ir 7 ’i < 
' .... .. ................. ................ .. . ... .

^rs.A.Michni8wlczJ 
gBaigus Akušerijos Ko-' 
Elegiją! ilgai praktika- Į 
S r nei Pennsylvariijos
Mhospttalėsa ir Phlla- 
Sklphijoj. Pasekmin- 
|C*t patarnauja prie 
|ėlmdymo. Duodu rodą 
Irisokioae ligose mota* 
Nflms ir merginoms. 
31111 So. Halsted 8<r.

IMPERFECT IN ORIGINAL L



(Tąsa nuo 3-čio puelap.) 
suoti piliečiui iš dvidešimtos 
wardoj? Po ilgo pasitarimo 
nutarta remti Darbo Partiją. 
Susirinkimas mat buvo tos nuo
monės. kad linkamiausis kandi
datas į majorus Ą’ra .John Fitz- 
patrick. Jis uipjistas ir Dar
bo Partijos vadas, todėl išrink
tas stosiąs už darbininkų reika
lu*. .—Ten Buvęs.

CICERO
Prakalbos.

Ilgą laiką tėmijau Į Naujienas 
laukdamas (o butų buvę daug 
geriau, kad tuoj būtumėte pra
nešę. Red.), kad kas nors pra
neštų apie prakalbas, kurias su
rengė Vakarinės žvaigždės kliu- 
bas kovo 22 d. Mat, prieš tai 
tūlas Cicerietis rašė, kad kliu- 
bas einąs progreso keliu. Bet 
to pranešimo nesukuikiau.

Apie 8 vai. vakaro pradėjo 
rinktis klausytojai, o apie 9 vai. 
atėjo kalbėtojai - - adv. K. (in
gis ir Dr. S. Naikelis. Pirmasai 
kalbėjo adv. K. (ingis. Ytin pla
čiai aiškino organizacijos reikš
mę ir tt. Kalba žmonėms pa
tiko.

į.Vėlimi kiillin l)i*. S». ii is. 
Jis, kaipo daktaras, aiškino a- 
p|e sveikatos reikalus taip
jau gana gerai.

—Teisingas.

MELROSE PARK
Iš LSS. 43 kp. veikimo.

Keturiosdešimts trečioji pas
taruoju laiku žymiai paaugo na 
riais, Trjs-keturi mėnesiai at
gal joje buvo apie 20 narių. I no 
tarpu randasi virš 10. Tai ačiū 
pasidarbavimui gabesniųjų dra 
ngų. Pastaruoju laiku jų pa
stangomis buvo surengta eilė va 
karų, prakalbų ir šiaip lavini
mosi susirinkimų. Taip ir rei
kia.

Kovo 20 dieną buvo pus- 
mėm^sinis kuopos susirinkimas. 
Narių susirinko gana daug. 
Tarp kitko buvo nutarta laiky
ti kuopos susirinkimus kas sa
vaitė. Tai reiškia, kad trįs su
sirinkimai bus paskirti vien la 
vinimosi reikalams, o ketvirtas 

.svarstymui organizacijos rei
kalų. Beje, ten pat buvo pas
kirti du gabesni draugai, kad 
sekamam suvirinkime sureng
tų debatus tema bolševikai ir 
menševikai.

Tūli draugai kraštutinieji 
(“kairieji”) delei to tečiaus la
bai susineryavo. Kaip, ginti, 
galima rengt tokia tema deba
tus? Susipnitusieji draugai ne
privalą maišyt... blakes su prū
sokais ir tt. Jie net iš marški- 

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.

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

choras.

Darbininkai kviečiami ko- 
skaitlingiausia atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
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
141$ S Uaiated Sic Chicago, III

niit nėrėsi bercikalaudnmi bal- c
so. Taip jiems nepatiko Šitoji 
tema. Rimtesnieji draugai t - 
čiuus nepaklausė draugų kras- 
tutiniųjų ir nutarė rengt deba
tus.

Labui keista, kad tūli draugai 
nebepajiegia sukontroliuot pa
lis save. Viešuose susirinki- i 
imtose šitaip elgties nedera.

—Ruzgą.

ROSELANI)
Pasiaiškinimas.

/ Naujienų n r. 62 ir 61 buvo 
išspausdinta neva atsakymas į 
mano korespondenciją apie L. 
M. P. S. 25 kp. vakarą, įvykusį 
kovo 2 dieną.

šiuo užreiškiu, kad aš nema
tau jokio reikalo teisintis. Ma
no korespondencijoj visa buvo 
pasakyta teisingai. lik man 

keista, kad dar randasi teisinto- 
jų, kur sako buk jos (tūlos L. 
MPS. 25 kp. narės) neagitavę 
prieš Aido choro vakarą. Jei
gu bus reikalas — aš galiu pri- 
parodyt kurios agitavo eiti j 

maskarado balių ir į tą svetai
nę, kurios savininkas melai lai
ko atgal jas pačias išvadino 
j iiodriinkėniis !

Stebėtina, kad tūlos draugės 
progresistės, kurios turėtu eit 
progreso linkui, o dabar pačios 
viską ardo.

—D. K. S.

Pranešimai
Komunistų Propagandos Lyga ren

gia dvi prelekciji: ketverge, balan
džio 3, \Vcst Side Auditoriume ir 
pėtnyčioj, bal. 4. — Mirkei’ Park 
Dailėj. Prelekciji duos John Ke- 
racher’is iš Detroito.

LSS. VIII Rajonas rengia prakal
bas J. Jukeliai Liuosybės svel., 1822 
\Vabansia avė., utarninke, balandžio 
1, 7:30 vai. vakare; Įžanga dykai. 
Dainuos Pirmyn mišrus choras, Da
rbininkai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

LSS- 22 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks ketverge balandžio 3, M. 
Meldažio svetainėj. Pradžia kaip 8 
vai. vakare. Visi dragai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svar
bių reikalų. —Organizatorius

Burnside. — Apsvietos ir Dailės 
draugijos susirinkimas įvyks ketve
rge, balandžio 3, .1. Mačiukevičiaus 
svet.. 1030 E. 93 si. Visi nar iai kvie
čiami atsilankyti —lygiai kaip 8 v. 
vakare. Tarime daug svarbiu rei
kalų apsvarstyti. -Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo mišraus choro repelH- 
ja įvyks seredoj, balandžio 2, Mil
dos svetainėj (ant 2 lubų). Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi dainininkai 
ir dainininkės prašomi susirinkti 
laiku. —Valdyba.

Roseland. — LSM. Ratelio susi
rinkimas Įvyks šiandie, balandžio 
C. S. Dovinio svel., 10501 Michigan 
avė. Visi nariai kviečiami susirin
kti laiku nes turime daug svarbių 
rekialų. —S. Telksnis.

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere
doj, bal. 2d., 7:30 vai. vak. Liuosv- 
bės svet., 1822 M'abansia avė. No
rintieji įstoti į Kliubą tegul pasi
naudoja proga: yra numažinta mo
kestis tjk už 1 <lol. iki liepos mėne
siu šių metų. —Valdyba.

Cicero. — šiandie, balandžio 1, 
LSS. 138 kp. rengia diskusijas J. 
Grigalaičio svetainėj. 1837 M’. 1 Ith 
si. Draugai prašomi susirinkt ne
vėliau kaip 7:45 v. vakare, nes ly
čiai 8 valam!:) prasidės diskusijos. 
Nepamirškite! —Komitetas.

Brighton Park — LSS 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
balandžio 2, 7:30 vai. vakare, T. 
Maženio svel., 3831 So. Kedzic Avė. 
Yra svarbjų reikalų, todėl draugai 
malonėkite Imti visi ir laiku. Atsi
veskite ir naujų narių.

— T. Baltuškis.
Kensington. — LMPS 07 kp. extra 

susirinkimas įvyks seredoj, balan
džio 2, Aušros kambariuose, 10900 
Michigan Avė., Pradžia 7:30 vai. va
kare. Narės kviečiamos atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų. At
siveskite naujų narių.

— Sek r. U. Matikanienė,

Sietyno mišraus choro repeticija 
jvvks utarninke, balandžio 1, p. Mel
dažio svel., 2212 W. 23rd PI. Daini
ninkai ir dainininkės prašomi at
vykti kaip 8 vai. vakare

—Valdyba.

VVaterbury, Conn. — Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio (April) 8 d. 
po num. 103 Green St. Pradžia 8 v. 
vakare. Draugai kviečiami atsilan
kyti. — S. P.L. Skyr. org

P. Pl-ečkaitis.
LLF. 12 kp. susirinkimas įvyks 

utarninke, balandžio I I., 8 vai. vak: 
3356 S. Halstcd st. Sis susirinkimas 
bus labai svarbus, todėl visi nariai 
privalot atsilankyti. Atsiveskite ir 
naujų narių. —Valdyba

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
P A.l IEŠKAU Prano Kniukštos, 

Kauno gub., Telšių pav., Kulių par. 
.šimulių sodos, girdėjau buk gyvenąs 
Kensingtone arba Chieagoje. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresą.

LEONAS METUI KIS, 
3737 Carey SI., Indiana llarbor, ln<l.

Pajicškau savo dėdes Jono Pav- 
lauskio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės apskr., Pamandide kai
mo. Gyvena Amerike 18 m. Gir
dėjau, kad randasi Chicago, labui 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite už ką busiu dėkingas.

Jolin Bajorinas,
1825 Ilemmond avė., S. \V. Canlon, 
Ohio.

Pajicškau Andriaus Naujoko, tai
pgi jų brolių ir sesers Genlrutos. 
Paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Kidulių valsčiaus, kaimo Ka- 
rališkių. Seniau gyveno Philadel- 
phijoj. 16 melų kaip nesižinom. Pra
šau atsišaukti

Antanas Skamara'kas, 
1713 So. ('anai str, Chicago, III

PA.III'šKAl’ Kazimiero Balžiuno, 
turėjo ant Bridgeporlo pieninę. Yra 
svarbus reikalas. Alsišaukite grei
tai arba kas žinote praneškite jo 
adresą.

Adv. Kazimieras (ingis,
127 N. Dearborn si.. Chicago, III. 
1111—13 t nilv Bllg. Tol. Central 
4111.

PA.lt b’SJKAU tėvo Juozo Griga
liūno, ir pusbrolio Jono Bimbos, 

prieš 5 melus gyveno Philadelphi- 
joj. Jie palįs tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jų pdresuš:

AN TA N AS GUIGAI. IGNAS 
702 \Vcst 2t.st Phiec., (Jli iė<*M<r. III.

PAJII’.šKAl' savo švogerio Igna
co Gedmino, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Luokės par., 2 melai al
gai g\ veno So. Cbicagoj iš ten iš
važiavo Į Roekford III. Jis pats ar
ba kas žinote meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalą

• Erank Strumila,
P. O. Box 33, Kemplon, \V. Va.

PAJIEŠKAI’ savo draugo Povylo 
Kikstato, turiu svarbų reikalą. Jis 
pats tegid atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresą, busiu labai 
dėkingas. ,

KAZIMIERAS KAULAKIS 
20()2 Canalport Avė., (’hieago.

.ĮIEŠKO DARBO
PA.I IEŠKAU darbo kaipo barbe- 

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

F. B.,
904 W. Uiti PI., Chicago, III*.

PA.IIEŠKAI' darbo už šoferį. Turiu 
savo laisnį. Kam reikalingas toks 
darbininkas malonėkite atsišaukti:

GEST VRNEZIS
.‘‘323 Lowe Avė., (’hieago.

PA.IIEŠKAU darbo už draiverį 
prie išvvžiojimo duonos. Esu paty
ręs tame darbe per daugelį melų. 
Galiu važiuoti jr į kitą miestą. Al
sišaukite

J. A. Bukauskis, 
2830 \Vallace si. (’hieago, III

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODU 3 metu vaiką ant au

ginimo, arba galėtų ir užsirašyti anl 
savęs, nes nenorėčiau atiduoti i prie
glaudos namą. Norėdami pamatyti 
vaiką atsilankykite 1137 So. Morgan 
Si., 2ros lubos. 'I’čvo adrisas: Karo
lius Gosevic, 1613 Jackson SI., Gary, 
Imt,

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimyninkė prie 

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

OREMUS CHEMICAL
LARORATORY

1718 So. Halstcd St., Chicago, III.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
dūri daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepcrlraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimu pas 
LIBERTY l.AND & INVEST. CO. 
3301 So. Halstcd St., (’hieago, III.

Rb'IKIA MOTERų prie tvarkymo 
švariu skudurų. Pastovus darbas 
visą apskrita metą. $12 jsavaitę.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Mohroc St., Chicago.

PAJIEŠKAU gaspadinės, kuri no
rėtų gpventi ant ūkės. Aš nusi
pirkau ūkę Indiana valstijoj.

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

REIKALINGA mergina dėl abel- 
no namų darbo; visokie naminiai 
parankumai. Nedėldieniai liuosa, 

Gera mokestis; Atsišaukite greit: 
Mrs A MILAUSKIENR

1247 So 18th Avė, Cicero, III

REIKALINGAS šviesus šiltas ka
mbarys dėl vieno vaikino šiaurva
karinėje daiyj miesto. Atsišaukite 

A. Šimkus,
12211 Emerald avė. \V. Pūtimai!, III.

REIKIA merginų dėl prosinin(o j 
cleaning shon.
Acme Cleaning and Dyers (’o.

3836 N. Clark st,, Chicago
REIKIA patyrusio žmogaus nešio

ti popieras.
Peoples Junk Shop, 

5835 Loomis st., Chicago

' NAUJIENOS, CKISSgO, I!!. _________ ___  Utaminkas, Balandžio 1, ’19
ĮMĮ—į—nn « »' i   — 1 "■ *" *  

R E1KIA DARBINI N K Ų
PUIKIA siuvėjų prie moteriško 

darbo. Mokestis $~5 j savaite. Atsi
šaukite greitai.

CHAS BALI’.
5257 So. Ilalsled St., Chicago, III.

REIKIA 5 moterų kriaučių imt 
moteriškų kaulų ir 2 ųndarokų Siu
vėjų. Mokestis nuo 2.» iki 30 ir auk
ščiau.

W. PACK,
1256 \V. Harrison SI., Chicago

REIKIA Darbininku prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavic >ių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas remtai, 

dykai kelionė su perkraustymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimalykile su musų agen
tais Chiragoje šiose vielose.
* as Al. M’ebcrfs name, 1642 Orehardd 
SI, bile dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M l.opcz 1721 W Harrison 
St., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
(flias. Kassay's ofise, 9328 Cotlage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrevv Mikek, 1114 NV 
181h SI., bile dieną nuo 8 pto iki 
8 vakare. Pekele ir Sons ofise, 1957 
W. Ciraml Avė, Nedėliomis*nuo 9 
iki II rvlo, 

MICHIGAN SUGAR Co.
Saginay, Mich

BEI KAI .INGA moteris arba mer 
gina dėl sortavimo plunksnų^ Gera 
mokestis, pastovus darbas alsi 
šaukit greitai:
1833 So Ilalsled Si.. Chicago, III

_____________________ Į_________
REIKALINGA mergina arba naš

le, kuri apsiimtų Indi už gaspadinę 
Atsišaukite

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

REIKIA patyrusio lietuviško par 
davėjo pastovi viela, gera užmo 
kęst i s. Room 1205

123 W. Madison St, 
Tel. Randolnb 1316 

Democraey Photoplay (’o
REIKALINGAS darbininkas dėl 

duonos išvežiosimo. Turi turėti $200 
cash Geras uždarbis ant commision. 

MAROZAS BROS.
1617 So. Paulina Si., Chicago.

REIKIA KRIAUČIŲ nnt moteriškų 
kaulų ir jakietų; gera užmokestis, 
pastovus darbas.

1648 \V. Van Buren St.
Tel Seeley 344. Netoli Paulina St.

REIKALINGA mokanti ir nemo
kanti moterė arba mergina dėl sor- 
lavimo plunksnų. Mokestis laike mo- 
kinimosj gera. Ateitis išmokusiai. 
Atsišaukite

Mex ('ena,
1251 Blue Island Avė, (’hieago

BEIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaiku, vienas 5 metų, antras 
3 metų. Jokio namu darbo nėra. Va
karai, subalom po pietų ir nedėlioins 
liuosi. Valgis, kambaris ir gera mo 
keslis. Arti bažnyčios. Atsišaukite į

"■ M J PALSIHS
838 West 341h St., Chicago.

REIKIA kriaučiaus ir pritaikytojo 
anl moteriškų siutų pastovus darbas 
vis;) meta geram žmogui.

1618 \V. Van Buren St.
Tol Seeley 314. Netoli Paulina St.

PARDAVIMUI
PI'RKU visokius instrumentus 

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

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn St., (’hieago.

PARDAVIMUI grosernč ir bučer- 
nė arti Cran’o Kompanijos dirbtu
vių. Gera biznio vieta. Namas par
duodama taipgi
3815 So. Kedzie Avė, (’hieago.

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

Marė Rčklis,
3538 So. Ilalsled st., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai, už teisingą pa
siūlymą atiduosiu. Gera viela, vi
sokių tautų apgyventa, biznis iš
dirbtas per dauv metų, visi įtaisy
mai pirmos kliasos. Gera proga pa
stoti biznierium. Alsišaukite grei
tai )io numeriu

G. D.,
2001 \V. 20th« Str., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai mo
teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokiu trimingų 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, III.

PARDUODU restoraną. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Apgyventa lie
tuvių ir kitų tautų. Priežastis par
davimo — savininkas apleidžia Chi- 
cagą. Atsišaukite
1619 S. Halstcd st., Chicago

PARSIDUODA barbernė. du krės
lai, iš priežasties mano ėjimo į ki
tą biznj; viela išdirbta per tris me
tus. Atsišaukite

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

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
BUčERNfi IR GROSERNfi

Kas norite turtą įgyti, tai pirkite 
ta biznj, nes aš išvažiuoju į Lietuyą. 
Turiu stako už $2,200.00, o įtaisymas 
$1,200.00, biznio darau 700.00 į Se
ses dienas, nedėliomis uždaryta. Or- 
delių nk jokiu nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakalyj — $30 dolerių 
remtos. Aplinkui gyvena visokių tau 
tų žmonės. Atsišaukite:

IK. SVEDRYS
Box 337. Frankfort, N. Y.

PARDAVIMUI

PARSIDl’OD.A bučernė lietuvių 
apgyvento] vieloj. Priežastis parda
vimo moteris yra mirus; reikalingu 
greit parduoti. Alsišaukite
2009 So. Ilalsled St., Chicago.

PARSIDUODA barbernė 3 krėslų. 
Biznis nuo senai išdirbtas, pigi len
da įr visi parankmnai; I ruimai dėl 
gyvenimo prie barbernės. Savinin
kas apleidžia šį miestą. Norintis 
pirkti šį biznį kreipkitės šiuo adre
su :
1973 Canalport Avė., (’hieago

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dulmllų sptingsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rPaij)gi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piršti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

ANT PARDAVIMO šešių rujmų rą 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
pasirrndavoli ir Halą 3-čias floras 
iš fronto. Alsišaukite nuo 9:30 iki 
12 dieną

ANNA NAUJZIEMIS
1800 So. Ashland Avė., Chicago.

PARSIDUODA geri mažai vartoti 
rakandai. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo turiu greitai išvažiuo
ti anl fanuos.

P KAZINAUSKAS ....
816 \V. 34th SI., (’hieago.

STOCK’AI—ŠĖKOS.

500 serų Buck Run Oi! and Refi- 
ning Go. turiu parduoti iki april 4, 
1919. Kaina $200, bet aš parduosiu 
po $150. Galima pirkti ir po šimtą 
šėrų. Malonėkite ateiti vakarais 
nuo 5 iki 8 v.

John Sukovvicz,
471() S. Marshfield avė., Chicago

MES PėRKAMė Liberty boiidsns, 
mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražuli.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
1116 Milwaukee avė., Chirago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI gera farma 70 ak

rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela 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
PARSIDUODA medinis namas 2 

lubųaugščio, Randasi gražioj pic- 
linkėj ant north ,ide: Parduosiu ga
na pigiai, Del platesnių žinių kreip
kitės pas savininką

P MIKALIUNAS
1803 W 161 h St Chicago, UI

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

kambariu fialai, $3,000 apie -250 
cash likusius kaip remia.

McDONNELL
2630 \V. 381h St., Chirago

Atdara 9 iki 9 kasdieną Ir nedėliom

PARSIDUODA 12 lotų 50X150 ir 
medinis namas 7 ruimų. Lotai ran
dasi Brestville, III, galima laikyti 
karvę, arklį, vištų ir kitų gyvulių 
Del platesnių žinių kreipkitčsr 

J PALIONIS,
3253 So Halstcd St, Chicago

BARGENAS: Parduodu savo pui
kią farmą 200 akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus budinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gelžkelio stotis ant kampo 
fanuos, <8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno x<•no ir 10 mylių nuo ki
lo didelio miesto. Sneciališkai iš
dirbta dėl RU(>lV, AVIŽŲ, IH'LBIU 
ir lt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus los mano for
mos.

S. Sokalskis, 
3313, S. Lowe Avė., Chicago, III.

Tel. Boulevard 10011.
FARMA! FARMA!

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
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 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo Nechidos 
miesto, kur randasi 5000 gyventojų 
ir yra AVisconsin 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:

AVM. THOMAS, 
11361 S. Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 7:>9

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, apačioj Storas su pagyveni
niu, ant viršaus po 5 ruimus flatas. 
Hondos neša $33.00 į 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 Halstcd St., Chicago

NORIU PIRKTI nedidelę ūkę. Kas 
norėtų parduoti tokią ūkę meldžiu 
duoti man žinią.

FELIX POVILIS
3247 Lovve Avct, Chicago, III.

NAMAI-žEMe
Apsaugoki! savo siilaiipinlus 

.pinigus.
Doleris sulaupinlas yra doleris 

uždirbtus. Nepaisant to, ką Jus 
uždirbate, bet ką Jus sutaupinal 
tas rokuojasi. Daug apmokami vy
rai tankiai numiršta biednais kolei 
daug biednų darbininkų, pagal sy- 
slematišką sutaupinimą, palieka sa 
vo šeimynas gerai aprūpintas.

įmirkite savo pinigus kur jie ne
gali pabėgti. Faunos vis kas kart 
buvo keliamos augšlyn Į prekę, ku
rių vertė dabartiniuose laikuose dar 
kelis kartus pasidaugins, nes pas
kiau paprastas darbininkas negalės 
pajiegti nusipirkti sau geros žemės. 
Jau ir dabar nekuriose valstijose 
negali prieiti per augštumą kainų 
už žemė. Tenai dar yra keletas ge
rų, pigių žemės investmenlų \Vis- 
consine. Tenai Jus taukia puiki 
proga pavirsti j savininką turtina 
ginusios žemės AVisconsinc. Su mu
sų pagelba jus galite padaryti, kad 
Jums gerą pelną atneštų melas nuo 
melo.

Jeigu Jus išbusite dešimts melų 
prie savo dabartinio darbo, neda
rant jokio aprūpinimo dėl aleilies, 
ar jus busite geresniam padėjime 
negu jus dabar esate? Ar taip ga
lėtumėte likti neprigulmingu jeigu 
ųs numirlnmėte? Kokiame padėji
me pasiliktu jūsų šeimyna? Nieko 
nelaukiant, išsirinkite sau gerą plo 
tą žemės, o tapsite neprigulmingu 
bedarbėms, slreikoms, išmetimu iš 
darbo, mažų algų, augšto maisto 
prekių ir nuo dosnaus, nesveiko 
miesto oro ir visų kitų blogumų.

Mes parduosime jum 40 akrų že
mės su $100 Įmokėjinui, 80 akrų 
žemės su $200 įmokėjinui, o liku
sius anl lengvų išmokėjimų. Ant 
minėtos žemes jus galėsite pagamin 
Ii didelius užderėjimus, rugių, kvie 
čių, bulvių, avižų, dobilų, vaisių ir 
visokių daržovių.

jn.sijL np.si rnokit vimij,
Ksilite pasiimti savo šeimyną iš 

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

Nieko nelaukdamas prisiųsk sa
vo vardą ir dresą, ao mes jums pri
siusime knygelę su mapa, ir paveik
slais apie lietuvių kolioniją, kurią 
lietuvių gendrovė susidedanti iš tu
ksiančio narių užlėjo tuom tikslu, 
kad pagelbėti lietuvius apgyvenlin- 
ti ant farmų ur duoti jiems reikalin 
gą pagelbą.
LIBERTY LAN!) & INVEST. Co. 
3301 So. Halstcd St., (’Jiieago, 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. Ni
tas žmogus yra gudrus, kuris daug 
uždirba ir išleidžia pinigus, bei tas 
gudras, kurio pinigas uždirba pini
gus. Nelauk pakol turėsi daug pini
gų, nes los dienos gal nesulauksi. 
Pradėk taip kaip kiti pradėjo, ir nė
jusi kaip greitai prsigy vensi. Su 

$25.00 pirk lotą, su $100.00 pirk .na
mą arba farmą, o netrukus jūsų ver
tė pasidaugins kelis kartus.

PER PASKUTINIUS DU MĖNE
SIUS PER MUSŲ OFISĄ PIRKO 
18 PROPERTES LIETUVIAI, 1’0- 
DėL NORĖDAMI IŠSIRINKTI SAU 

TINKAMA NUOSAVYBE NIEKO 
NELAUKDAMAS ATVAŽIUOKITE 

I MUSŲ OFISĄ IR IŠSIRINKITE 
PAGAL SAVO NORA. PAMATYK 

SEKANČIAS NUOSAVYBES TUO- 
JAUS;:

PARSIDUODA puiki šluba Brigh
ton Park, 16 kamb., su maudyne, ga- 
zu ir kitais gerais įtaisymais, taipgi 
ir beismente galima turėti 6 kam
barių pragyvenimą. Verta $2500, par 
siruora už $1700

PARSIIH’OI)z\ 2 pagyvenimų naš 
maš, visa apačia mūri, o viršus me
džio, su gazu ir loiletais ir gerais 
blais\inais viduryje. Rendos neša 

240.(10 į metus, kaina lik 2000, 
Taipgi jeigu kas norės Jotą priimsi
me už pirmą įmokėjimą, o kitus iš 
remiu.

PARSIDUODA puikus mūrinis na 
mas, 5 ir kambariu, su dideliais 
porčiuis už $4200.

PARSIDUODA akmenų frontu mu 
rinis namas, 5 familijų, po 4 ir 5 
kambarius fialai. Rendos neša $720 
į melus. Kaina $6000

PARSIDUODA visai naujas 4 pa
gyvenimu muro narnas su naujau
siais įtaisymais, po 6 kambarius fle- 
tai. Lotas per 30X125 pėdų, Kaštavo 
patmdavot apie $11000, Bus parduo
tas už $9800,

Visi viršminėti namai bus parduo
ti ant lengvų išmokėjimų, Apart tų 
dar turime keletą gerų bargenų, lo
dei meldžiame atvažiuoti ir pamaty 
ti visus, 
LIBERTY l.AND A INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halstcd St., (’hieago, III

VERTAS $1500, Už $900
PARSIDUODA puikus gampas llf 

XI30 pėdų. Tai yra 4 lotai laaai 
gražioj vietoj, lietuvių apielinkčje 
visi I lotai parsiduos už $900, ant iš

mokėjimo. Meldžiame nepraleisti 
šitos progos, ir pamatyti ta kampa, 
LIBERTY l.AND & INVESTMENT

COMPANY
3301 So. Ilalsled St., Chicago, III

FARMA VERTA $4000.
Už $3000.00

Kas pirks tuojaus gaus už $3000 — 
80 akrų farmą, su nauja stuba ir ge
ra barne ant cementinio fondamen- 
to. Žemė juodsemis su moliu, ant 
kurios viskas auga, randasi tik 2 
mylios nuo miestelio Įr geležinke
lio stoties, anl gero kelio ir ant la
bai gražios leikos kranto. Klauski
te platesniu naaiskinimu nas 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY
3301 So. Ilalsled SI., Chicago, III

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rali) paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 

vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LTTHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shei'l Metai Works
2106 W, 241h M 'Iri Canal 4802

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI 3 kambarių medi

nis namas anl 112-tos, netoli nuo 
šv. Kazimiero Kapinių, kampinis lo 
tas su troba netoli nuo 111-los Strit- 
karlu. Labai gera viela dėl vasaros. 
Visada yra parendavota. -6.00 rea
lios į mėnesį. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:

CHAS.POCIUS
3305 So. Halstcd SI., Chicago, III.

KAS (’.FRIAU?
AR MOKĖSI RANDA VISADA, IR 

NIEKO NETURĖSI, AR TURĖSI 
SAVO LOCNA GRAŽŲ NAMA. KU
RIS PATS Iš BANDOS IŠSIMOKĖS.

PARSIDUODA NAUJAS MŪ
RINIS NAMAS, $1.060 PIGIAU NE
GU KAŠTAVO PABUDAVOTI ANT 
2 AUGŠTŲ PO 7) DIDELIUS KAM
BARIUS, SU ELEKTRA. GASU, 
BALTOM SINKOM JR MAUDYK
LOM. IR SU VISAIS AUGS l'OS 
KLESOS INTAISYMAIS. SI GE
RAIS PORČLAIS. SU DIDELIU 8 
PĖDU AUGŠČIO CI MENTUOTU 
BASI-MENTU IR SU DIDELIU 
PLAČIU LOTU, 30x125 PĖDŲ. NA
MAS LABAI šVrSl’S Iš ABIEJŲ 
PUSIŲ JR APLINKUI APIBUDA- 
VO'I'A PllKIAIS NAMAIS. HA.NJ- i>asi i.iimvię APC.YVENTOIIC 
VIETOJ. NORINTIEJI RIJIKAIS 
NAMO GREITAI ATSIšAl KITi: JR 
gai ėsite Nupirkti pigiai i z- 
I I KS $500 INMOKĖJIMl’l, O LI
KUSIUS ANT HENDOS IŠMOKĖS. 
KLAUSI KITĘ PAS

J. SINKUS.
3301 So. Halstcd St., Chicago.

PARDAVIMUI prie 49-los ir 
Princeton Avcnue. Cash arba len
gvais iišmokėjimais, du šešių kam
barių fialai. Bandos $57.00 j mė 
nesį. Visi įtaisymai ir texai išmo
kėti. Turi parduoti luojaus. 2 lo
tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. $3,10(1 
Pamatvkit

McDONNELL 
2630 \V 38th St Chicago

Atdara Nedėliomis

PARDAVIMUI šešių kambarių 
medinis namas, beizmentas, mau
dynė gesas, daržines, Keturi lotai 
turi t>ut parduoti atsiėmimui savo 
dalios
372 E 881h PI arti (’ollage Grove

SPECIAI.IS PASIŪLYMAS BALAN
DŽIO MĖNESYJE

Mes duodame vieną karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks viena iš šių 40—80—160 ake
čių farmą. Dobilų ir bulvių vieta, 
arti ežeru. Vikis paviete, NViscon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį. lengvas imokėjimas.

Alsišaukite G. F. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. (’iOLDESKI (tos kolonijos 
atstovas). 908 Peoples Gas Bldg. 
(’hieago, III.

MOKYKLOS

Į
DIEKIME IR VAKARINE

M O K Y K L A
čia g.ali lengvai ir greitai iiniokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Angluos, 
Lietuvos ir abelną istoriįas, geografiją, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grainmar ir Higli 
School'ių skyrius Lietuviai mokytolaL Sunaudo
kite tiuosą laika pasimokinimui, nesigailėsite.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiuti suknes už 
$10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Detrignlng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

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

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

AtsiŠaukit ant 4-to autfštn

ĮVAIRUS SKELBIMĄ!
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DARfcŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura- 

j šo.
High Point Seed Farm
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