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True translation filed with tlje post mnsler at Chicago, III., April 3, 1919 
ns re<|iiired by Ihe net of Oct. 6, 1917

Serbijos karalius 
nuverstas?

Finlandijos valdžia pasitraukė
Serbija pasiskelbusi respublika

Dideli politiniai streikai Vokietijoj. Keli 
šimtai žmonių žuvę riaušėse

SERBIJA PATAPUSI 
RESPUBLIKA.

LONDONAS. bal. 1. Bevie- 
linė žinia iš Rymo sako, kad 
Agrani, Jugo-Slavijoj laikraš

tis Večerni listi paskelbia, jog 
Karageorgevičių dinastija lapo 

nuversta ir paskelbta respubli
ka su Bielgradu, kaipo sostine 
Serbijos ir Jugo-Slavijos.

Serbijos legacija Londone ne
girdėjusi nieko apie revoliuci
ją. .Ii sako, kad žinia yra ne
teisinga.

(Agniui arba Hagreb yra so
stinė Kroatijos, kuri* yra viena 
iš trijų daliu Jugo-Slavijos, ar
ba Serbijos, Kroatijos ir Slavo
lu jos karalystės.

Kronprincas Aleksandras vei
kė kaipo Serbijos regentas per 
kelis paskutinius metus už .sa
vo tėvą, karalių Petrą 1. Nese
nai buvo skelbiama, kad kara- ’ 
liūs Petras serga ir neužilgo ab- 
dikuosiąs, pavesdamas sostą sa
vo sunui Aleksandrui. Serbijos 
kronprincas kovo 2 d. išvažiavo 
iš Paryžiaus j Biclgradą.

Karageorgevičių dinastija, ku 
ri laikė Serbijos sostą per dau
gelį mėty, 185$) metais buvo iš
tremta, bet sugrįžo 1903 m. po 
užmušimui karaliaus Aleksan
dro iš Obrenovičių dinastijos).

True translation filed with the post 
inasler ai Chicago, III., April 3. 191! 
as rniuired by the act of Oct. 6, 1917

FINLANDIJOS VALDŽIA 
PASITRAUKĖ.

Sumušta rinkimuose monarchi- 
stu valdžia nebegalėjo išlaikyti.

COPENHAGEN, bal. 2. - ^Iš 
1 lelsingforso šiandie pranešė, 
kad iš .priežasties sumušimo 
dabartiniuose rinkimuose, Fin
landijos valdžia rezignavo.

True translation filed with »he pnsi 
mastei* ai Chicago, III., April 3, 1919 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917

MONARCHISTAI VISAI SU
MUŠTI FINLANDIJOJ.

Seiman išrinkta 80 socialistų ir 
114 bužuazų.

WASIIING10N~ bal. 2.—Vai 
slybės departamentą pasieku
sios žinios apie dabartinius rin
kimus Finlandijoj parodo pil
ną sumušimą monarchistinių 
elementų ir sakoma, kad tas rei 
škia, jog dabartinė konstitucija 
bus atmesta. Sulig Švedijos laik 
tuščiuose išspausdintų rinkimų 
pasekmių naryste naujojo land
tago bus sekama:

Socialistų — 80; agrarų 42; 
švedų 22; koalicijos — 22; pro-4 
gresyvįų finų — 26. * 

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., April 3, 1919 
ns rr<|iiired by Ihe act of Oct. 6. 1917

ŠIMTAI UŽMUŠTI RIAUŠĖSE 
FRANKFORTE.

LONIX)NAS, bal. 2. -- Ex- 
cbange Telegraph žinia iš Co- 
penhageno sako, kad keli šimtai 
žmonių liko užmušta šriaušėse 
vakar Frankfurte ant Main. 
Miesto viešbučiai liko išplėšti.

Fnip tninslMIon filed witt’ Ibe pr>M- 
uinsler at Chicago, III.. April 3, 1919 
»s »*»»<|uired l»v the act of Oct. 6. 1917

Išplėšė maisto 
sankrovas.

FRANKFORT, bal. 1.—Riau
šės vėl prasidėjo /ia šiandie po 
piety. Minia išplėšė maisto sau 
krovas. Visos galimos karinės 
spėkos tapo pasiųstos j sumiši
mu vietą.

Išsiunčiant šią žinią mušis te
besitęsia. Demonstrantai be- 
jieškodami vyriausio burgmist- 
ro namuose rado didelius san
dėlius mėsos, kiaušiniu ir mil
tų.

300 žmonių apkaltintų plėši
mi* sankrovų tapo areštuoti. Ki
lę delei maisto trukumo sumi
šimai dar padidėjo delei sumaži 
nimo bulvių porcijos nuo 5 ant 
3 svaru, v

fruc translation filed wilh »h< poe»- 
miisler at Chicago, III., \pril 3, 1019 
•s required bv the act of Oct. tt. 1917
VISUR SIAUČIA POLITINIAI 

STREIKAI.

BERLINAS, bal. 2. — Tvar
kos ir įstatymų spėkos šiandie 
yra pilnais viešpačiais situaci
jos Frauk forte ant Main. Dar
bininkų organizacijos mieste 
prisidėjo prie valdžios ir pavedė 
jai save nedaleidimui prie su
mišimų.

Kada bandymai plėšti Alstadt 
kvartale liko atnaujinti, greitas 
veikimas ‘sustabdė pastangas 
pačioj pradžioj. 12 iš busian
čių plėšikų liko nušauti, tarpe 
jų buvo 4 moterjs.

Beveik visos darbininkų spė
kos Vokietijoj ar streikuoja ar 
grąsina streikuoti iš priežasties 
agitacijos ,vedamos nepriklau
somųjų socialistų ir spartakų, 
kuriems sekasi jų pastangose 
pnika|binti darbininkus statyti 
negalimai didelius reik a 1 a v i- 
mus.

Situacija visur skaitoma rūs
čia ir sakoma spartakų tikslas 
yra grinai politinis — nuverti
mas dabartinės valdžios ir įstei
gimas bolševizmo.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Triie translation filed with ihe post- 
n asler ai Chicago, III., April 3. 1919 
us rtipilred by the acl of Oct. U, 1917

Kontr-streikas.

STUTTGART, bal. 1. — Pas
kelbimas darbininkų generalio 
streiko visame Wuttemberge 
šiandie buvo pasitiktas kontr- 
streiku iš pusės buržuazijos. 
Prie kontr-streiko prisidėjo pir 
kliai biznieriai, fabrikantai, val
stijos ir municipalini valdinin
kai, daktarai ir chemikai. Kra- 
sos ir gatvekarių veikimas su 
stabdytas.

Valdžia paskelbė apgulimo 
stovį Stultgarte ir apielinkėse. 
Visos sankrovos, teatrai ir vie
šosios vietos turi užsidaryti nuo 
8 vai. vak. iki $) vai. ryte ir vi- 
sas galvių juodėj imas yra už
draustas po 9 vai. vak.

Gazo ir elektros dirbtuvės y- 
ra uždarytos ir maisto situacija 
vra rusti. *

Nors matomais streikierių rei 
kalavimais vra nuėmimas karės 
stovio, paliuosavimas politinių 
kalinių ir nauji rinkimai į dar
bininkų ir kareivių tarybas, val
džios rateliuose manoma, kad 
jie sistemačiai dirba kad nu
vertus valdžią, kuo jie tikisi pa
statyti pavojun nacionalę vald- 
žią.

Tvirtinama, jog taikoma, kad 
streikai išsiplėtotų visoj šalyj.

Nepriklausomieji socialistai 
ir spartakai veikia išvien. Tik 
dviem laikraščiam vienam di 
džiumos socialistų ir vienam ne 
priklausomųjt|, leidžiama išei
dinėti.

I žrubežinių reikalų ministeri 
ja išleido persergėjimą valsti
jos adrbininkams kad jie neda
lyvautų sreike, nes jis yra gry
nai politiniu judėjimu.

True translation fi1<»d with the post 
mastei’ ai Chicago, III., April 3, 1919 
as reąulred by the ari of Oct. 6, 1917

150,000 STREIKUOJA.

PARYŽIUS, bal. 2. — Iš Zu
ndui pranešama, kad Frankfo
rte riaušėse panedėlyj, 11 žmo
nių. liko užmušta ir 25 sužeisti.

t I

Sakoma, kad policija padarė 
400 areštų sąryšyj su betvarke.

Ruhr baseine skaičius strei
kierių siekiąs 150,000. Riaušių 
buvę Wurtteninberge. Malin 
sako, kad dabar esantis Berline 
generalis streikas yra taip pat 
rustus, kaip ir pirmiau buvę ta
me mieste streikai.

as reųuired by the art of 'M. fi. 1917 
mastei* at Chicago, III., April 3, 1919 
mastei* at Chicago, III.. Dec. 27. 1918.

FILIPINAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS.

AVASHlNGfl'ON, bal. 2.- Na
riai specialūs misijos Filipinų le 
gislaturos pasiųstos į Suv. Val
stijas prašyli pilnos nepriklau
somybės saloms, yra prisireiy- 
gę perstatyti savo dalyką vald
žiai. Karės sekretorius Baker, 
kurio žinioje yra ryšiai su Sa
lomis, pasimatys su misija pėt- 
nylioje.

2 žuvo eksplozijoj.

PEORIA, Ilk. bal. 2. — šįryt 
ties luhvards stotim kįhis eks
plozijai Western Povvder Mnfg. 
Co. du darbininkai liko užmuš
ti.

ORAS.

šiandie lietus; ryto apsiniau
kę ir šalčiau.

Saulė teka 0:29 vai., leidžia
si 7:20 valandą.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
LIETUVĮ.

Užvakar naktį, prieš 12 Vhl. 
plėšikai užpuolė ant lietuvio Se- 
bnslian saliuno prie 18 ir Mais
teli gatvių. Jiems pasipriešinus 
plėšikai pašovė saliune buvusį 
jauną lietuvį Joną Žabelį, 31 
m., gyvenusį prie 1721 So. Mai
steli SI. Sužeistąjį nuvežta li- 
gonbulin, kur jis tuoj pasimirė.

.. CHICAGOS RINKIMŲ 
PASEKMĖS.

Nė vieno socialistų aldermano 
neišrinkta.

Per ateinančius metus Chica- 
gos miesto taryboje nebus nė 
vieno socialisto aldermano. Al- 
dermanas drg. J. Kennody pasi
traukė iš tarybos dar prieš no
minaciją. Jo vieton pastatytas 
drg. George Koop netapo iš

rinktas praėjo republikonas.
Taipgi 9 wardoj d. Charles V. 

Johnson irgi nepraėjo. Jo vie
ton išrinktas republikonas Guy 
Madderoni, Tečiaus Johnson 
gavo daugiau balsų, negu de
mokratų kandidatas. Ex-socia- 
listas Merman C. Diehl, kuris 
buvo Darbo partijos kandidatu 
gavo vos 71(> balsi’.

Viso už vakar išrinkta 15 nau 
jų aldermanų. Jų tarpe 9 yra 
republikonai. ir G demokratai. Iš 
Darbo partijos nė vienas neiš
rinktas. Kiti išrinktieji jau nuo 
seniau yra aldermanais. Dabar
tinė miesto taryba pasilieka de
mokratų kontrolėje.

Balsai už mayorą pasidalino 
sekamai:

Tholmpson, rep. 257.888 
Svveitzer, deni. 240,288 
Hoyne, neprigul. 110,898 
Fitzpalrisk, darbo 54,407 
Collins, sor. 23,105
Carm. soc.-darb. 1,715 
Miesto klerku išrinktas J. T.

Igoe, deni. Miesto iždininku
M. Stuckart, deni. Superior 
court teisėju — M. A. Lesvis, 
rep. ir municipaliu teisėju Ge
orge B. Molines, rep.

Už sausą Chicago balsavo 67,- 
707 vyrai ir 76,325 moterįs. Vi
so *144,032. Prieš prohihiciją 
balsavo 265,529 vyrų ir 125,- 
731 moterų. Viso 391,260.

Prieš svetim
taučius.

NEW YORKE NORI UŽDRAU
STI SVETIMŠALIŲ 

SUSIRINKIMUS.

Mayoras reikalauja patvarkimo, 
kad visi susirinkimai butų 
vedami piliečiu.

NEW YORK, bal. 2. — New 
Yorko mayoras Mylan šiandie 
parašė aldermanų tarybos pre
zidentui laišką, prašantį priren
gti ir priimti taisykles, kurios 
uždraustų New Yorko mieste 
laikyti susirinkimus, kurie yra 
atliekami svetimoj kalboj ir y- 
ra atkreipti prieš valdžią, bet 
kurių rengėjia nėra Suv. Vals
tijų piliečiais.

Jeigu gi butų reikalas, 'kad 
tioikį į^tafj^ną pravestų valsti
jos legislatura, tai mayoras siū
lo, kad miesto taryba paprašy
tų legislaturos tai padaryti.

Mayoras savo laiške sako:
“Mes neturime toleruoti tų, 

kurie neišbuvo šioj šalyj užtek
tinai ilgai, kad išmokus musų 
kalbą, ar kurie nėra piliečiais,1 

bet įžeidžia musų svetingumą 
stengdamies sukurstyti anar
chiją. Konstitucija teikia mu
sų piliečiams teisę susirinkti ir 
laisvai svarstyti, bet aš nema
nau, kad ji yra taikoma apgy
nimui svethnšidių, jų pastango
se nuplėšti ‘žvaigždes ir dry
žos’.’’

KAPITALISTAI PRAŠO 
TEISMO IŠGELBĖTI 

JUOS.
>1 ...I.... I - — I .

Prašo, kad Norti Dakota valsti
jai butu uždrausta steigti 
bankus, svirnus, malūnus ir 
tt.

FARGO, N. D., bal. 2. — Pe
reitais melais Norlh Dakota 
žmonės į valstijos legislaturą, 
gubernatorius, teismus ir kitas 
valdvietes išninku unikininkų 
draugijos — Nonpartisan Lea- 
gue kandidatus, kurie tuoj pra
dėjo vykinti savo reformų pro
gramą.

Sunkios dienos tuosyk užėjo 
los valstijos kapitalistams, nes 
jiems pasidarė sunkiau išnau
doti ūkininkus, nes valstija tuoj 
nutarė įsteigti valstijos bankus, 
savo grudų svirnus, malimus ir 
kitas ūkininkams reikalingas 
pramonėms, taip kad ūkinin
kams nebereikėjo kreipties prie 
pavienių kapitalistų, bet savo vi 
sus reikalus — pirkimo ir par
davimo galėjo atlikti per vals
tiją, o ir iš jos bankų galėjo pa
siskolinti pinigų.

Kapitalistai matydami netek
sią didelių pelnų norėjo kreip
ties į valstijos teismą, bet pasi
rodė, kad ir ten sėdi ūkininkų 
žmonės. .Bet dabar atrado kriu
kelį ir kreipėsi į federalį teismą, 
prašydami, kad teismas uždrau 
stų valstijai steigti savo pramo
nę, tuo atimant pelną iš “bied- 
nų” kapitalistų. Ir jie tą savo 
prašymą pamatuoja tuo, kad 

buk Suv. Valstijų konstitucija 
draudžianti valstijoms steigti 
savo privatiškus biznius.

Mat valstijai negalima užsi
imti bizniu, bet privatiškiems 
kapitalistams — galima.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III.. April 3, 1919 
as requii*ed by the act of Oct. 6, 1917

HAYW00D BUS PALIUO- 
SUOTAS Už KAUCIJĄ.

Apeliacijų teismas paliuosuoja 
37 I. W. W. narius už kauciją 

ant parankos.

37 iš 93 I. W. W. vadovų, ku
rie. buvo federaliaiue kalėjime 
Leavenworth, Kas. nuo rūgs. 2 
d., 1918, nuteisti ten nuo 1 iki 
20 Mietų už nelojališkumą Ūr 
k| imi it na šalies įkaręs progra
mų!, Suv. Valstijų apeliacijų 
teismas leido užsistatyti kauci
jas iki nebus peržiūrėta jų įteik
toji teismui apeliacija.

Kaipo sąlyga paliuosavimo, 
kaliniai neturi vesti I. W. W. 
propagandta darbo, kuris butų 
priešingas įstatymams. Beto„ 
jie turi užsistatyti užganėdinan
čias valdžią kaucijas sumoje 
nuo $1,000 iki $15,000.

True tr»nslntion filed with the post 
mastei’ ai Chicago, 1H., April 3, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. tt, 1917

60 AMERIKIEČIŲ SUŽEISTA 
EKSPLOZIJOJ.

BRUSSELS, bal. 2. - 200 
žmonių tapo sužeista, jų tarpe 
60 Amerikos kareivių gazolino 
eksplozijoj Echternaco, ketver
ge.

NAUJIENOS
1739 S. Street, Chicago, Illinota 

Telephona Canal 1501

Pirmai Liatuvlų Dienraitla Amarlko|:f

Lietuviai sukilę prieš bolševikus. Streikas 
Petrograde. Japonija neužganėdinta 

tautų lyga

Price 2c

True translation filed wi1h the post- master at Chicago, III.. April 3, 1919 
as reipiired by Ihe art of Oct. tt. 1917

Talkininkai mažina rei
kalavimus

Bijosi Vokietijos atmetimk taikos

TALKININKAI PRADEDA 
NUSILEISTI.

Rengiasi daryti “taiką be perga
lės,” kad tik vokiečiai 

pasirašytų.

PARYŽIUS, bal. g. Kad 
“laika be pergalės” gali pasida
ryti įvykusiu laktu darosi aiš
ku iš nusileidimų, padarytų tai
kos konferencijos) |kad buvus 
tikru, jog Vokietija priims ir 
pasirašys po sutartim.

Iki šiol įvairios komisijos ra
šė sutartį taip, kad tarsi jau yra 
nuspręsta, jog priešas priims 
kiekvieną uždėtą sąlygą.

Pakartotini vokiečių praneši 
mai, kad sutartis, kurią jie skai 
lys bereikalingai sunkia ar ne
teisinga, taipgi pasekmingi bu
dai, kuHais nesenai priešas pa
darė pasipriešinimus ir laimėjo 
privertė, talkinnikus ir susivie
nijusias valstybes pradėti pri
imti atidon galimumą Vokieti-! 
jos atmetimo sutarties sąlygų.

Amerikos komisija firmoj i 
suprato didelį pavojų Vokieti
jos atsisakymo priimti laikot 
sutartį ir rušcią situaciją, kuri 
pasidarytų delei tokio priešo pa
sielgimo.

Negali atnaujinti 
karės.

Ne viena iš talkininkų šalii; 
negali rimtai galvoti apie atnau 
jiiiimą karės ir net pastatyme 
milžiniškos okupacinės armijoj 
Vokietijoj po tiek mėnesiu nui 
mūšių paliaubos.

Lenkai negaus 
Danzigo.

Jau kelios svarbios permai
nos projektuojamoj taikos su- 
tartyj yra padarytos tikslu nu
raminti vokiečius ir sušvelnin
ti sąlygas. Pirmiausia, atsiža
dėta nuo idėjos sudaryti Reino 
respubliką kaipo buferinę vals
tybę; antra, atmesta idėja fran- 
euzu aneksavimo Saar baseino;

C

trečia, Danzig pasiliks vokiečių, 
vieton atidavimo lenkams; ket
virta, vokiečiams turi būti leis
ta turėti didesnę armiją; penk
ta dydis atlyginimo po beveik 
kasdie mažinimo, galbūt nebus 
pažymėtas laikos sutartyj.

Nusiildidimrti taipgi bus pa
daryti kaslink atnaujinimo pa
saulinės pirklybos.

True translation fikH with the pnst- 
maslcr ai Chicago, 111., April 3, 1919 
as reųuired by the act of Uct. tt, 191

JAPONIJA NENORI ,RASINIŲ 
APRUBEŽIAVIMŲ LYGOJE.

“Nėra perdaug išdidi kariavi
mui,” persergsti Makino.

PARYŽIUS, bal. 2. — Jokia 
Azijos tauta negali būti linksma 
tautų lygoje, kuri palaiko aš
trius rasinius skirtumus. Taip 
užeriške viršininkas Japonijos 

di legacijos baronas Makino sa
vo pranešime apie Japonijos po 
ziciją.

“Mes nesame perdaug išdidus 
kariavimui,” sakė baronas, “bet 
esame perdaug išdidus, kad pri- 
ūmus vietą pripažinto žcmuino 
apsiėjime su viena ar daugiau 
susivienijusių tanių. Mes neno
rime daugiau, kaip paprašiau 
teisingumo.

Baronas pridūrė, kad Japoni
ja noriai stoja tautų lygon pa
laikymui taikos ir tvarkos. Ja
ponija nenori stumti savo im- 
migrantus ant kitos susivieniju
sios šalies ir pripažįsta, kad tą 
klausimą turi rišti kiekviena 
laida atskirai.

Japonija jaučia, kad jai pri
dera atviras talkininkų pripa
žinimas, kad principas lygybes 
Ir teisybės yra pamatine taisyk- 
’e tautų lygos, sakė baronas. Ja
ponija mato kebluhiUs pasto
viame ir pasekmingame veiki
me lygos, jei susitariančios pil
ies neįeis į ją bendru viena ki
los garbinimu.

True translation filed with ’be p 'St- 
•misler at ^’hieago, III., Anril 3, 191!' 
is rcguireil by the act of Oct. tt, 1917
GELEŽINKELIŲ DARBININ

KŲ STREIKAS PETRO
GRADE.

Streiką sukėlė menševikai ir so- 
cial-revoliucionieriai.

LONDONAS, bal. 2. Žinios, 
kad revoliucija prieš sovietų va
ldžią iškjlo Petrograde yra pat
virtintos čia gautu oficialiu Bu- 
iijos bevieliniu pi^inešimii, ku
ris sako, kad Pelrogrrhkt^apy- 
gardoj yra rustus geležinkelių 
darbininkų streikas. Streikas, 
sakoma, buvęs sukurstytas men 
ševikų ir social-revoliucionie- 
rių.

Rusijos beviclinis pranešimas 
iako:

“Nėra transportacijos ir iš los 
priežasties Petrograde nėra duo 
uos. Menševikai ir social-revo- 
liucionieriai iššaukinėja geležiu 
kelių darbininkus ir geležinke
lių komunikacija apsistojo.

“(Social-rev,oliucioniečiai yra 
agentais I>enikino, Kolčako ir 
talkininkų imperialistų.”

frue IranslHtion filed with the post- 
auislcr rl Chicago, III, April 3, 1919 
is requireil by Ihe act of Oct. 6, 1917

SUKILIMAS PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS LIETUVOJ.

Trjs miesteliai išvijo 
bolševikus.

STOCKHOLM, bąl. 2. — Iš 
Kauno šiandie pranešama, kad 
Lietuvos miestelių Sumilaičiai, 
Trakai ir Lendvorava (Vilniaus 
gub.) gyventojai kovo 23 d. su
kilo prieš bolševikus, išvijo so
vietus ir sunaikino jų adininis- 
tratyvius ofisus. Bolševikų ka
reiviai liko nuginkluoti ir dau
gelis jų užmušta.
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Kiblished Daily «xcept Sunday by 
the Lithuanian Newi PuK. CaM Ine.

.739 SO. ILA1STED ST,
CHK A<•<>. ULLtMMM

TeUphone Canal 1606

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Hulsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Caual 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Mehns ........................................96.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................. 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago J, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pa£to Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nėtik apvagia 
dar ir pajuokia.

naUtojus. Mjayoraudumas jis 
Į jeigu kuo pasižymėjo, tai ne- 
Įbent tuo, kad jis neklausė di- 
* džiųjų laikraščių diktavimo.
Dėlto tai visi tie laikraščiai jo 
baisiai nekentė ir rinkimus vedS 
prieš jį atkaklių kampanijų; bet 
dėl tos gi priežasties, kad jis 
tų laikraščių diktavimų neklau
sė, žmonės, tur-but, manė jį 
geresniu esant negu kiti politi
kieriai, ir balsavo už jį.

■L.imŽ.ii.,1. . imt........................................... .

šiais rinkimais socialistai ne 
tik kad nieko nelaimėjo, bet dar 
ir žudė. Paskutinis ir vieninte
lis bebuvęs miesto valdyboj so
cialistas Charles V. Johnson, iš 
Devintojo vvapdo, tapo sumig
tas. Tuo bildu socialistai nebe
teko nė vieno savo atstovo mie
sto administracijoj.

Aplamai, socialistų IkhIsu skai 
čius, palyginus su praeitais mie
sto rinkimais, žymiai sumažė
jęs. Rinkimais 1915 m. socialis
tų kandidatas j inayorą buvo 
laimėjęs viso 24,452 balsų; pra
eitų 1918 metų balandyje, rin-

želnės tamsta gali pirkti ar 
paraudavo d ir kiek ištesėsi u p* 
dirbti.

Kada šitų sužinosi, paduok į 
laikraštį skelbimų-pajieškojimų 
'ūkio. Geriausia pudiiet į “Nau* 
jienas“, nes jos daugiausia iš
siplatinusios netik tarp miestie
čių, o ir tarp pačių ūkininkų, ku 
rie dabar panaudoja jų špaltns 
rašymui savo reikalų.

Kurie turi giminių ūkininkų,1 
tiems bus pusė bėdos. Gerinusio 
patarimo jie niekur negaus. Ta
tai niuidbdainies savo giminių 
bei gerų draugų patarimais vi
su liuku jus, galit! būt, liksite, 
visai laimingu ūkininku, h* tuo 
budti jus galėsite apsieiti kadir 
be tūlų “kompanių,“ apie ku
rias gerai pašė p. Antanu* Zalbe- 
la “Naujienų“ nr. 68., kurios 
pristatytojams siūlo net po 25 
dolerius už kiekvienų naujų kup 
čių...

Dar kartų. Pirkdami ūkį 
stcngkitės apsieiti be tos tarpi- 
ninkystės, kuri nežiūri į teikia
mų j į patarnavimų, o tik savo ki

Balandžio 
Subata

Kas tai?

Detroite yra įsisteigus drau
gija, vadinanti save Visiting 
Houst kerpeps Association. Su
sideda ji didžiumoj iš lobingų- 
jų klesti moterų, kurios šiaip 
nieko neturi veikti, o todėl už
siima mokinti darbininkų šei
mynas, kaip jos turi taupiai gy
venti. Ta dykaduonių draugi
ja surado ir apskaitė iki cento, 
kiek reikia, kad algapelnio šei
myna, dagi “of higher typu,“ 
galėtų gerai įgyventi ir visus sa
vo reikalus patenkinti. Bu
teli!, šeimynai “of highep ty- 
pe,“ susidedančiai iš penkių 
žmonių, puikių $120.19 mėnesy
je.

Didelė didžiuma paprastų 
sunkaus ir juodo darbo darbi
ninkų, turinčių užlaikyti savo 
šeimynas, toli gražu neuždirba 
nė tų $120.19 mėnesyje. Pra
kaituodami kasdien nuo ryto iki 
vakaro, jie gauna algos mėne
syje 50 - 60 — 80 dolerių 
visų jų triūso vaisių pasilaiko 
sau samdytojas, kapitalistas. Ir 
tokių kapitalistų, svetimo darbo 
vaisių naudotojų dykunės mo
ters vėl mokina jų apvagiamus 
darbininkus, kiek dolerių ir cen
tų mėnesyje jie gali išleisti, kad 
visus savo reikalavimus paten
kinus!

Kada gi darbininkai susipras, 
o suspratę nebesiduos savęs dy
kūnams išnaudoti, apvogti ir 
ant galo dar pajuokti?

Miesto rinkimų 
pasekmes.

{vykusiųjų utarninke Chica- 
gos miesto rinkimų rezultatai 
toki, kad mayoru pasiliko ta
sai pats Wm. Hale ThompsonaHi 
o miesto valdyboj nebeliko n3 
vieno socialistų aldcrmano.

kiliulis miesto valdininkų socia
listai buvo gavę 65,038 balsus. 
Šiais gi rinkimais tiso socialis
tų balsų paduota tik 23,105, 
taigi 519 balsų mažiau ne kaip 
keturi lietai atgal ir 41,933 bal
sais mažiau nekaip praeitų me
tų pavasaryje. Apsireiškimas, 
kuriuo pasidžiaugti, r<WH* ,,e’ 
labai galime.

Socialistų balsų skaičiui su
mažėti buvo priežasčių. Viena 
— bolševizmo ūpas: daugelis 
kraštibtiniųjų elementų, išsiža
dėję politinio veikimo dėl “ticr 
stoginio veikimo,“ nebeėjo nė 
balsuoti. Antra, ir vyriausioji 
priežastis, tai įsteigimas naujo
sios, taip vadinamos Darbo Par
tijos; To DaBbo Partija, priė
musi beveik ištisai visų Sociali
stų Partijos municipalį progra
mų, patraukė į save ne tiktai 
dsus tuos už socialistų partijos 
ribų stovinčius elementus* kurie 
vienok iki šiol rinkiniais balsa
vo už socialistus, bet ir dau
gelį buvusių partijos narių, dagi 
stambių socialistų partijos vei
kėjų. Ir to dėka, naujoji Dar
bo Partija- dabar rinkimais kib
inėjo kone trigubai daugiau bal
sų negu socialistų partija, bū
tent 54,467, nors ir ji savo kan
didatų neišrinko nė vieno.

Jeigu sudėtume (laikiau lai
mėtus socialistų ir Darbo Par
tijos balsus, tai gautume 77,572. 
Su tiek balsų, jeigu jie butų lai
duoti už vienos kurios partijos 
kandidatus, butų buvę galima 
išrinkti ne vienas darbininkų 
atstovas miesto administraci
jom

i

Kada darbininkai susipras, 
kad savo spėkas reikia jungti, 
vienyti, o ne skaldyties į parti
jas ir partijėles?

seninus reikalus.
— J. Gefiba.

Į KOflESPONDENfilJOS i
mii--------------- --------- ----------------

pinėse. Tebūnie jam lengva 
šios šalies žemelė.

Beje, kartu su Jankausku bu
vo užmuštas ir kitas angliaka- 
sis, yankė, iš Kcntucky valsti
jos. —J. Mockus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Jaunikaitis, Mihvaukee, Wis.
Gavome, ačiū. Turėdami 

liuoso laiko pasistengkite para
šyti (langiaus.

ROCKFORD, ILL.

Klerikalų vargai.
Rockfordo lietuviai gali jaus

lios laimingais: jie turi net dvi 
bažnyčias — rymo katalikų, 
vadinamų Petro ir Povylo baž
nyčių ir nepriguimingųjų Auš
ros Vartų. Pastarojoj darbuoja
si kun. Mikalauskis.

Prieš užgavėnias tų subatų 
neprigulmingos parapijos gie- 
doriai parengė balių, kuris davė 
gryno pelno net 50 dolerių. Tiv- 
riu priminti, kad ir vyčiai, no
rėdami “nuvargti, ant bankro
to” tautiškų katalikų giedorius, 
parengė tų pačių dienų balių. 
Dargi su teatru. Bet, nabagai, 
vos ‘tik už, plakatus užsimokė
ję... Kuih Taškunas, jausdamas, 
kad “čia kas nors nebegerai,” 
pradėjo raginti savo sekėjus, i- 
diint jie neitų į naujų bažnyčių. 
Sako, jie yra netikėliai, bambiz- 
ninkai, bolševikai ir lt. Neperse 
nai jų Drauge buvo patalpinta 
korespondencija, kurioj šmeižia 
ma naujoji bažnyčia ir kun. M. 
Po 'korespondencija pasirašo 
tūlas uohių tėvelio sekėjas* kuris 
dar nesenai išmoko pasirašyti... 
ant čekio. Bet kiekvienas rock- 
fordietis, perskaitęs jų, galėjo 
suprasti kieno tie žodžiai... Taii 
dvasiško konkurento. •

Kovo 9 dienų čia susitvėrė 
senbernių kvartetas, kuris su
manė puikų dalykų — sutverti 
benų. Bet Roekfordc jau 49 
karius tvėrėsi benas ir buvo su
sitveręs, bet vis sugriuvo. Sen
berniai tečiaus turi viltį, jogei 
jiems pavyksių. — žvalgas.

SO CHICAGO, IND.

Prakalbos.

Ilgoka- valanda, kaip čia susi
tvėrė LSS- 155 kuopa. Bet vei 
kimo ji neparodė jokio. Kitaip 
sakant, kuopa kaip ir mirusi. 
Tik pastaruoju laiku, keliems 
vietos draugams pasidarbavus, 
tapo surengta J. J ūkeliui pra
kalbos. Prakalbos įvyko kovo 
27 d. Publikos buvo ytin daug. 
Po prakalbos kuopon įstojo pe
nki nauji nariai.

Po prakalbų likęs svetainėje 
draugų būrelis nutarė padaryt 
rinkliavų surengimo lėšų paden
gimui. Aukojo šie draugai: P. 
Rimša, P. Sadula ir J. J. Venč- 
kus — po 1 dol.; J. Blauzdis 
60c.; Garmus ir J. čiiukšis — 
po 25c. Smulkių aukų 75c. Vi
so $5.85. Visiems aukojusiems 
varde kuopos tariu širdingų a- 
čhi. —J. J. Venckus.

KULPMONT, PA.

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na stipru mg švel
nių, nervuoli;, suiru
sių žmonių į dvi sa- 
vaiti Ifiiko daugel y j at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Thompsonas buvo republiko* 
nų mašinos kandidatas. Rin
kimų kampanijoj jis neturėjo 
nė vieno Chicagos didžiųjų an
glų laipaščių paramos. Priešin
gai, visi jie, dagi pačių repifkli- 
konų organai, vedė atkakliau
sių kovu prieš T hompsonų, grali 
(lemiami žmones balsuoti vieni 
už demokratų kandidatų Svveit* 

zerį, kili už “nepriklausomąjį“ 
Hoyne. Ir nežiūrint to, nežilu 
rint, kad visi Chicagos didlat 
piai atakavo Thompsonų, jis 
vis dėlto sumušė savo vyriausį 
oponentų, Sweitzerį, daugiau 
kaip septyniolika tūkstančių bal 
su didžiuma.

Apsireiškimas, parodus, kaip 
maža tie kapitalistų Organai tm 
ii balsuotojų užsitikėjimo, kaip 
menka jų įtekme žmonėse.

Thompsonas — politikierius) 
nėkick nėgeresnis nū blogesnis 
už kilus kapitalistinių partijų 
i iki< rius, ir jų interesų, lar-

Ūkininkų Balsai.
Tuo pačiu klausimu;

AUBURN, ILL.

Nelaimė kasyklose.

Nelaimė. •

Ketverge rytų, kovo 20, Su- 
sųucnna kasykloje storas ang
lies- sluogsnis užgriuvo lietuvį, 
Tamošių Matulaitį. Kelios va
landos praslinko, kol nclaimin- 
gųjį 'galėjo išimti. Velionis tu
rėjo 45 metus amžiaus, paėjo iš 
Suvalkų, gubernijos, Šunskų 
gmino, Narlos- kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime moterį ir 
penkis mažus vaikučius. Velio
nis šioj šalyj (Mahanoy City) 
turėjo brolį Juozų ir Lietuvoj 
— brolį Vincų ir seserį Jicva.

Velionis palaidotas Mount 
Carmel kapinėse kovo 21 dienų.

— Angliakasis.
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< Jonas Žabelis

į

31 melu amžiaus. Mirė balan
džio 1 d., 1919 (liko pašautas). 
Vėlionis paėjo iš Kauno gub, 
Telšių pav, Plungės parap, Mi- 
sėnų sodos

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Balandžio 5 d, 9 vai ryto iš 
namų 1721 So. !' -.i.-lcd St., j 

Apveizdos Dievo parap, Baž
nyčių, iš ten į Sv, Kazimiero 
Kapines

Kviečiami visi giminės, drau
gai ir pažįstami atslankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

šį kartų noriu pakalbėti apie 
lai, kaip nusipirkt ūkį, kitaip sa 
kant--- kaip likt ūkininku. Tai
rašau ne tuo tikslu, kad paken
kus ukiu pardavinetojains-a- 
genttuns, bot kad’ suteikus geres 
nį-aiškesnį supratimų tiems, 
kur nori pirklies ūkius.

Mano supratimu, nėra dide
lio skirtumo ar norintis pirkti 
ūkį turi keliautų tūkstančių ar 
tik vieftų-kitų šimtelį, Jeigu 
žmogus nji^i įsigyti sklypų že
mės, tai pirma jis turi sužinot 
teisingų būdų jos suradimui. O 
tai galmia atsiekti snsižinant su 
savo gerais draugais-ukininkais 
ir kitais, turinčiais gero nusi
manymo apie ukius. Jie, ypač 
ikiuinkai, suteiks visų reikalin

gų inldfinaci i ų, bulaiti kiek

šiomis dienomis vietinėse 
anglies kasyklose tapo užmuš
tas lietuvis angliakasis, Chas. 
S'niailh. .Jo tikra pavardS yra 
Kazys Jankauskas. * Savo pa
vardę jisai permainė todėl, kad 
buvo apsivedęs su anglike, iš 
Didžiosios Britanijos. Velio
nis paliko sūnų ir dukterį — a* 
budu jau suaugusiu. Vienas 
dirba kasyklose, o antroji lan
ko mdkyklų. Beje, velionis 
metai atgal buvo persiskyręs 
su savo moterim. Bet būda
mas geros širdies žmogumi jis 
visuomet aplankydavo savo šei* 
mynų, o mergaitei ir mokslo iš
laidas padengdavo.

Nelaime buvo kovo 29 dienų? 
Velionis palaidotas Auburn ka-

Kr reikia paskolos ant jūsų praper 
Čiy?
Kr ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo namų, lotą ar farnup 
Yr reikia Insurance?
^r reikia padaryti popieras ar per 
Hurčti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS t

CENTRAI. MANIJFACTl!R!N?
DISTRIGT BANK

• 112 W. 35th St. Tel. Drover 63W 
Chicago, III.

Bankas atdaras.: Dienomis nuo 9 ry 
to iki 3 no pietų* vakarais scredo 
mis ir sonatomis nuo 6 iki 8 vai.

37 m. amžiaus, velionis paėjo 
į> Kauno gub., pavieto ir pa
rapijos Betygalos, Margiliškių 
sodos. Laidotuvės įvyks suba
toje, balandžio 5 d. 1919 iš ry
to, iš namų 160 Kensinglon 
avė., Kensinglon, III. Pasilie
ka dideliame nuliudime 4 vai 
kilčiai, be tėvo ir molinos, nes 
molina jau mirė 5 mėnesiai at 
gal. Taipgi pasilieka didelia
me nuliudime Sabaliausko mo
tina, 2 broliai ir 3 seseris.

Pasilieka dideliame nuliudi
me motina

Julija Sabaliauskienė.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimų 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. M1LLER 

įgijęs moksliškų laipsni 
Expcrtas Optikas 

Kreivos akjs ati 
taisomos siv aki 
niais.

PILNA EILfi
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užganėdinimas gvarantuolas.

Pliene Canal 5838 
Skyrius: 4906 W* 14 St., Cicero

SALIN SKAUSMAS!

DESTR0Y3 ANY

Budnnms sveiku, darbe rasi smagumų, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yru saugot savo nuo ligų. Turint ftalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivyetyt i pavojingi; liga. Menkiau*!* nlksterejtnia# 
gali vėliaus būti laimi pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPEIXEB
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu ftonosr ir nuga
roje, rumatlziną ir nouralgijr;, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose I’ain-Expeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi l’ain-Espeller, persi
tikrink ar yra IKARA. vnisbnž»nklfs ant baksiuko. VISU 
KITOKIU’NEIMK'. 35 centai ir 05 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose nptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

_ F. AD. RICHTER & CO„ 
’iaiA 74— 80 Washington St., 

' Now York.

‘J k

>

3395

ĮPIRKIT mažą ūke
=============== Musų = -..... - ■ =
NAUJOJE MAŽOJE ŪKĖS

SUBD1VIZIJ0JE
Tiktai ka skirta pardavimui

Tiktai 45 minutės važiuoti iki 
vidurmiesčio.

Rock Island Railway priemiesčio 
transportacija

AKRO UKES e
Išmokant $40 įmokėti, $5 kas menesį
įsigykite vienų šių puikių mažų ūkių. 

Jus galit auginti užtektinai daržovių, 
vištų ir kiaulių, kad už tai užsimokėti. 
Čia žemė juoda ir riebi, 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 vardų-pavardę ir išsiųs
kite apatinį kuponą ir mes išsiųsime 
jums pilnas informacijas. Padarykite 
tą šiandien. Tas jums apsimokės.

KUPONAS
Arthur T. Mclnlosh & Co.

106 North La Šalie Street 
(ierbiamieji:

Be jokio pasižadėjimo iš mano pusės, ma 
kilę išsiųsti man pilnas informacijas kas 
ju.sų mažų akių.

Vardas-pavardč
Antrašas .......

N. J.
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CH1CAGOS

New York

Šio Banko Parankumai

Theodore Weiw & Co

MUSŲ KAINAS

FARMOS!

BARGENAS

Chicago, III

Telephone Yards 5834.

Sustokite!
Žiūrėkite!

Skaitykite

Musų gražiai ištaisytas langas yra tai tik maža 
dalelė tų dalykų, kurie randasi musų krautuvėje ir 
kuri užinteresuos kiekvieną, kuris nori pirmos kle- 
sos daiktą nupirkti. . <

VISI 
and

SUDEGĖ 4 METŲ 
VAIKUTIS.

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

Į Roselando geriausią vyrų krautuvę, be abejonės, 
mes laukiame tamstų paramos, bet tuo pačiu laiku, 
mes esame užtikrinti, kad tas jums atneš gerą naudą 
jeigu jus ateisite į musų krautuvę, kurioje rasite vė
liausios mados SIUTŲ, ir vyrams reikalingų da
lykų, kiirie yra specialiai išdėstyti dėl Velykų.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison it. 
Siute 600—612 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise. \
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Telephone Boulevyrd 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, 111

K. JAMONTAS
1739 So. Halsted St.,

Mes norime atkreipti Jūsų 
domą j musų pusę

i 9 vak. 
nedčldien. nuo 10’iki 11 dieną. 
1C2D S. Ashland av. kam p. 47 lt

Priėmimo valandos nno 8 iki 11 
Iš ryto ir nuo 7 iki 1 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų
Kalbės K. J. GELEŽĖLĖ ir kiti'; deklamuos P. P. D. 

ei’es M. Katauskienė ir Ceplinskiutė.
Šiose prakalbose bus aiškiai nušviesta viso pasaulio 

darbinmkų judėjimas ir vienos didelės unijos tikslai, ku
ri yra ta didi jiega to viso perversmo.

Mes kviečiame atsilankyti visus darbininkus susipa
žint arčiau su P. P. D. organizacijos idėja.

Užprašo KOMITETAS.

BILIARDINĖS SAVININKAS 
' UŽMUŠTAS.

Sylvester Alesi, 2301 Grand 
Avė. vakar rylmelyj nuėjo į sa
vo dėdės Calvigaro Giacco bili
ardinę, 524 W. Division gt. At
ėjęs rado ją užrakintą. Pradė
jus jam bels t į duris dėdė jų 
neatidarė. 'Tąsyk jis nubėgo į

Bertram H.
MontgomeryADVOKATAS

J. J. STONKUS THEO. WERNER TOM. HOEKSTRA

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAM 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6399 

Vakarai* 
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Už $50.00 arba LAISVĖS
.......... BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą
je, šita mašina beveik

thalmometer. Y 
patinga domi at 

» e kreipiama 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki

4649 S. Ashland av. kanų 
Telephone Yards 43 

Boulevard 6487.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L

auksoriui ar keliau- 
nes jie sa
ugiau blogo.

PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Farmos gyvenamos 

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgai
Ofisai 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Piillman 342. 

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

HAYVVOOD ir 37 kiti I. W. W. 
NARIAI BUSIĄ PALIUOSUO- 

TI PO KAUCIJOMIS.
Suv. Valstijų Apskričio Ape

liuojamasis teismas vakar pri
sakė, kad Haywoodui ir 37 ki
liems Pasaulio Pramonės uni
jos nariams, nuteistiems už ta
riamą peržengimą šnipybės ak
lo ir teisėjo Landiso pasmerk
tiems kalėjimai! prie sunkių dar 
l>ų Leavenworth< 
leisią užsistalyli kaucijos iki A- 
peliuojamasis teismas išriš tą 
klausimą.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų. .? 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- t tiktai

11140-11144 Michigan Avė., ROSELAND, ILL
Krautuvė atdara Seredos iki 9 vai. Pėlnyčios iki 9 vai. ii 

Sabalus iki i() vai., vakarais

S. GORDON 
UIS S Halate® |tr Chieavo. IV

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliotais. 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 1 it h St.
Vai. 1-4 p. m. Ncd. pagal sut 

. Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

les, kurj mes 
JEI GYVENAU 
PRISIUSIME C. 
APŽIŪRĖTI.
ga. Ateikite
PRISIUNČIAMU UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
281() W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nno 9 ryto iki 9 vai. Nedė-

Įlomis nuo 10 iki 4

pasilikusį sankrovo- 
nauja, prie 

jos- randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 pla^er piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325. 
UŽMIESTY!, MES 

O. D. LEIDŽIAME 
yra stebėtina pro- 

uba rašykite tuojaus.

Besit. m 8. AihliM* Bivd. Chleagc 
HayMarkot SM4

DR. A. A. ROTH
IU8AS GYDYTOJAS Ir CHIBUBGAJ 

Siociallata* Moteriškų, lyriškų. 
Vaiki ir visi ehrealškg ligų

Ofimi: BU4 S. Halsted St., CMeag Dr*T«r
VALANDOS i 11—11 ryte; it—I 

7—8 vakaro. NedlUoato 14—11

sausuo- 
didžiuma, 

arba trimis prieš vieną, šita
me sumušime daug pagelbėję 
molerįs. Su sausaisiais balsa
vo 07,707 vyrai, 76,325 mote- 
rjs. Su šlapiasiais — 266,529 
vyrai ir 124,731 moteris.

Taigi smuklės Chicagoje iš
liks gyvos mažiausiai iki liepos 
1 dienos.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, i._’ 
jančiam parda 
teiks jus akims_____ „______

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
italių Ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą st
iek u belaukiant, užtikrintai.

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

J^HN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chlcage, 
Kampas 18-tos gatves 

l-člos lubos, viri Platt’o aptltkos 
Tėmykite į mano patalą 

Valandos nuo Ftos vai. ryto 1M 
8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo 9 
vaL ryto iki 12 valandid dieną.

Vyrišką Drapanų Barbenai
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.

DIDELES PRAKALBOS
Rengia P.P. D. 

PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO-APRIL 1, 1919
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.

parseks jos
negru gvvc
užaugęs, kad jiems reikią parų
pinti naujų bažnyčių.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAU
• ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogams Popiero 

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

<003-9039 S. Halnted St, Chicago, III.

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.
.• Tel. Arnaitage 3209.

Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 16® 
Rėk Tel Seeley 420

Didelės sumos pinigų saugumui depozitų. Atkreipiama grei
ta (loma prašantiems paskolos. Prbgresyvė ir taupi, dargi drąsi 
apsaugojimui kosltimierių interesų visų-pirmiausiai.

šis bankas yra kaip dėl taupymo taip ir dėl “checking ac- 
counts” — dėl pasirinkimo jūsų investmentų — dėl apsaugojimo 
jūsų nuosavybės, — dėl apsaugojimo jūsų brangenybių, šie 
parankumai yra paskirti jums noriai nuo The Conimcrcial 
Saviugs Bank.

EAST CHICAGO STATE BANK

APVALYDAMI JŪSŲ KRAUJA 
tuojaus, vartodami pagarsėjusias sakiai nes Partola, kurios yra gerai ži

nomos visame sviete, kaipo geriausi kraujo valytojai. Partola taipgi iš
valys jūsų visą sistemą, atšviežys jūsų organizmą, duos jftms sveiką, 

normalį apetitą, gerą sveikatą, gerą jautimosi ir laimę?___
ę .Viena dėžulė šių saldainių kainuoja vienas doleris:

šešios dėžulės tiktai $5.00; užsisakykite šiandien. Kickvic- J
> ......................-.r.r-*Vi. Al

name name visuomet turi turėti Partola- JfA

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždykų 
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, III.

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgu, AkaUria 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kari. Tel. Canal 4367.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsui ir war 
savings stanips nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliornia nuo 10 iki 1-

RINKIMŲ PASEKMĖS.
'Majoras Wm. Hale Thomp

son tapo išrinktas majoru tik 
22.000 baHu didžiuma. Ketu
ri metai atgal jis buvo išrink
tas 117,114 balsų didžiuma. Jo 
oponentas Hobert M. Sweitzer 
gavo 210.288 balsus, o Tbomp- 
sonas, 257,8888 balsus.

Miesto klerku tapo išrinktas 
demokratas James T. Igoe ir 
miesto kasininku, taipgi demo
kratas Henry Stuckart. Repu- 
blikonai laimėjo septynias vie
tas miesto taryboje 
kietu.

“slapieji” sumušė 
sius” 247,228 balsų

Tommy Wall, įfcxnelų sūnūs 
vistiblino pasažierinio agento 
Chicagoje, 'Kanados Pacifinio 
geležinkelio, bežaizdamas savo 
namų kieme pn. 2336 E. 70 gi., 
pamalė kitą vaiką sukuriant ug
nį. pleeiaus kampe. Jis nuo sa
vo tėvo buvo girdėjęs, kad ug
nis yra labai pavojingas daigias. 
Tau i, jis bijodamas, kad sukur
toji ugnis nepadarytų ką bloga, 
nuėjo ją gesinti. Bemindžio- 
junt jam užsidegusias žoles, už
sidegė jo anlvalktinės kelinai- 
les; jis pradėjo rankutėmis mu
šti užsidegusią vietą, bet kaip 
tas negelbėjo, jis ėmė bėgioti po 
kiemą, manydamas, kad ugnį 
užgesins vėjas, pasidaręs nuo 
bėginio. Jani bebėgiojant užsi
degė ant jo visi drabužiai ir jis, 
apimtas liepsnos ir skausmų, 
Įiprpuolė ant žemės. Jį nunešė 
pas gydytojų netoliese ir davė 
opia tų užmušimui skausmu, 
bet pagelba jam buvo pervėla; 
jis numirė pirma negu tėvai ga
lėjo jį pamatyti. ,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kainų priskaitonia ir 

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

praneša apie perkėlimą savo teisių 
ofiso iš 137 So.- LaSalle Street 

į Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Ant farmos. 120 akrų žemės farmą parduodu už $1200 
ir ant lengvų išmokėjimų: <$700-00 įmokėt, kitus kaip gali
ma. Jeigu per 3 metusx 1 nuoš., jeigu per 5 melus ,5^2 
nuoš., jeigu iier 7 metus 6!4j nuoš. Žemė gera su moliu. Nė
ra kalnų nė pelkių. Miško užteks pasistatyti visiems na
mams. Netoli mokykla, pusė mylios. Iš trijų pusių gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti į namą, tai paduokite namo kainą ir apielinkę- At
sišaukite į:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 meta! 
Gyvenimas ir Ofisai 

>14® K Morgan St., karte 81 < 
Chicago, III.

/ SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

UrJ^KSi iSlmV* l’:ik>u>;iu(lokile 
ĮnW^gMK^!fl7MI šiuo slcjn-linu 

|V1 \< h Kiliui I>;i 

mlllllIulVnltiKl siulijimii. Mes 
nllUlllllrJ’ii/‘fllCil (!uosi,ne ‘tykai 
Willl lOrmil® ant ataeju 

Pusių 12 colių 
llMlIfln'v p'! B Columbia rek- 
IIW/orW/IIHn <>n,ų su k*ckv*e 

n na niusO kalba-y mųjų mašinų, 
tf ffl perkamų prieš
» f Velykas. Mes

5 turime skyrių 
augštos rųšies kalbamųjų mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite išanksto ir pasirinki
te. lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, kaip $1.00 į savaitę,

Atdara iki 9 vai. vak. Nedčlip- 
mis iki 4 vai.

SOUTR WEST MUSIC SHOP 
3804 S. Kedzie Ave.,2-ras augštas. 

CHICAGO.

Tel. Boulevard 8329

Darbo Žmonių

DABOKITĖS!
jd^vengkit Kvietę Gydytoję^h

Jus turėsite mokėti už visus jo atsilankymus ir turėsite X 
FJr daug vargo, jeigu jus dabar nepasirūpinsite savimi

šis mėnuo yra tikras laikas išvalyti sistemą ir kraują nuo visų 
nevalumų. Organizmas ir kraujas turi būt greitai alšviežylas be 

jokio tolesnio atidėliojimo.
Kailio tyras švarus raudonas kraujas yra pats svarbiausias dalykas 

dėl kiekvieno žmogaus, jus lurite jį prižiūrėti

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgiiTninnoji Dykai 
t Gyvenimas yra

k tašeias, kada pra 
nyksta regčjirni. 

b Mes vartojam

Tel. Yards 3654. AKUftERKA 

rjĮ|Mrs.A.Micliiii8wlcz 
L ^>*EįBalgua Akušerijom Ko- 
F ^Nflljtegijai Ilgai praktika- 

||tusi Pennay Ivanuos
, ^BtiospitalėM ir Phila- 

rk ' ^Hlalphijoj. Paiekmin- 
ral patarnauja prii 
dmriyma. Duoda rodą 
ilsokioM ligogo mote
lio* ir merginema. 
811® So. Halsted SU.

£Aat antrg labg) 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, Ir 7 iki vilo vak.

METODISTAI ŽADA STATYTI 
42 NAUJAS BAŽNYČIAS. 

CHICAGOJ.
Metodistui episkopatai žada 

statyti ('hicagoje-42 naujas baž
nyčias ir dvi pertaisyti. Esą į- 
vai iuose centruose, kur bažny
čios randas, gyventojų skaitlius 
lai] užaugo, kad esamos bažny
čios pasidarė permažos ir todėl 

padidinti. Taipgi 
ntojų skaitlius taip

Aš ošini speciali-
[O tas visų ligų
Akiij, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaučiu ' 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
vt gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

rodymus mano gabumo.
gt; Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu
* ii/arydymu.

įtaikau akinius teisingai. 
rhjfrdgS Pasitarimas nemokama*.

W. M. LAWHON, M. D.
. Dearbom St (Prieš pačtę). Chicago, III.

ŽINIOS ::

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLJESQUE —

HIP HIP HOORAY GIRLS
Molerįs ir merginos gali lankytis kasdieni).
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Jeigu nematei, tai ateik j Rengiu L. Muz. Drjn

BIRUTE

Subatoje, Balandžio=April 5, 1919

=

Publikai reikalaut, “BIRUTĖ” atkartos antru kariu naujų St. Šimkaus imizikali.škij trage
dijų “ČIGONAI”. Po perstatymui “Birulės” Choras, čigonais apsirėdę, sudainuos daug visokiu 
dainų, po vad. St. Šimkaus. Pradžia 8:30 vai. vakare. Kviečia “BIRUTE”.

SCHOOL HALL
Town of Lake, 48 ir Honore gat. i

RE IRIA DARBININKŲ
REIKIA Darbininku prie cukri

niu burokų. Vedusiu arba pavle dų 
ypatų. AugščiausJa mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas vendui, 

dykai kelionė su perkiauslynm. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip lik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimntykite su musu agen
tais Chiragoje šiose vietose.
* as Al. Weber*s name, 1642 Orchardd 
SI, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak.* 
Pas .1. M Lopez 1724 \V Harrison 
SI., bile dienų nuo š ryto iki 9 vak. 
Cbasf' Kassay’s ofise, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile dienu nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andresv Mikek, 1114 W 
181h SI., bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekele ir Sons ofise, 1957 
\V. Grumi Avė, Nedėliotais nuo 9 
iki 11 ryto, 

MICHIGAN SUGAB Co.
Saginay, Mich

PARDAVIMUI

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Kas norite turtų įgyti, lai pirkite 
tų biznį, nes aš išvažiuoju j l.irluvų. 
Turiu šlako už $2,200.00, o įtaisymas 
$1^00.0(1, biznio darau 700.0(1 j še- 
šes dienas, nedėliomis uždaryta. Or- 
delių nk jokių nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakalyj — $30 dolerių 
rendos. Apljnkui gyvena visokių tau 
tų žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Bos 337, Frankfort, N. Y.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktprius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain puipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darinis.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFJNG CO, 

and Shecl Metai Work«
210G W, 241h M Tel Ganai 4802
i............................ i...................................- , ■■ ■«

PARSIDUODA bučernė lietuvių 
apgyventoj vieloj. Priežastis parda
vimo moteris yra mirus; reikalinga 
greit parduoti. Atsišaukite
2009 So. Halsted Si., Chicago.

(Tąsa nuo 3-čio pusiu p.) 

užpakaly pažiūrėt per langų į dė 
dės kambarį, ką jis veikia. Nu
bėgęs žiuri, jo dėdė guli lovo
je su kirveliu perskelta galva. 
Pašaukta policija rado kareivio 
sermėgą, kurią užtnušusis ma
tomai paliko, apsivilkęs užmuš
tojo ploščiumi.

I šmuštasis jokių priešų ne
turėjęs ir užmušimo priežastis 
gali būti jei bent paisgvėšimas 
ant menamųjų rinkiminės lažy
bos pinigų sudėtų pas jį.

PRAPUOLĖ VAIKAIS 
IR $12.

Kazys Yunkail/is, 8129 Vin- 
cennes Avė. užvakar pranešė 
Engehvoodo policijos stočiai, 
kad jo vaikutis Antaniukas pra
puolė iš namų kovo 28 d. ir 
drauge prapuolė tėvo $12. An- 

. Liniukas vis norėjo žinoti, kur 
laumės juosta pasibaigia.

Turbut išė jo j ieškot i.

500 melų atgal ir dabar,” antru 
— tūlus eina mokius •valandos 
klausimus. Jo kalbos tečiaus 
čia nekartosiu, nes kiek teko ma 
tyli laikraščiuose, tai jis ir kitur 
kalbėjo tą patį.

Po prakalbos parinkta aukų į 
LSS. Agitacijos Fondą. Surin
ko $13.80. Aukojo šie draugai: 
J. Kastanauskas 1 dol.; J. Vai
sius, P. Katkevičių, A. Srogis, 
B. Josienė, A. Franckevičia 
po 50c; J. Greiviškis, J. Liberis, 

Ij. Vaitkus, K. Kuncevičius, J.
Tviragas, M. Kriaučiūnas, M. 
Gruzdis, F. Baišulis, A. Metri- 
kis, F. Bareišis, F. Ponw, I). 
Pon\v, J. J. C. I. Droža, B. Klo- 
čis, F, Naikus, J. Jocius, A. Ta- 
ulvaiša, J. Dalinkauskis, P. Vai-, 
šis, Mikulis, J. Mockevičius, K. 
Bagužas, J. Juknevičius — po 
25c. Viso $9.50. Smulkių; $1.30. 
Varde LSS. 235 kp. visiems au
kojusiems tariu širdingą ačiū.

—J. J. Chesunas.

Pranešimai

Liet. Rytinės Žvaigždės P P Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas jvyks ke
tverge, bal. 3 7:30 vai. vak, l.inosy- 
bės svet, 1822 \Vabansia Avė,

Sek r .1 Zakarauskus.

Brighton Park. — Keistučio Kliu 
bo choro repeticija jvyks ketverge, 
bal. 3 d, 8 vai’, T, Maženio svetainėj, 
3834 So Kedzie Avė Bus nuajas 
mokytojas drg Slogis

Org. P. (Jura

Roselanl. — LMPS 25 kp lavinimo
si susirinkimas įvyks ketverge, bal 
3 d, 9 vai vakare. Aušros kamba
riuose, 10900 Micbigaif Avė. Drg, 
A Petraitis duos lekcija apie parla- 
menlariškas taisykles.

— Kuopos Vald\ ba

siūlymai kambarių
1*1 ■ -••• ••r-r

ATSIDUODA rendon kambarys 
vienam ar dviem vaikinams, su val
giu ar be valgio. Yra telefonas. 
Alsišmikile šiuo adresu:

J. K,
703 \V.'21 PI., antros lubos, Chicago

ATIDUODAMA BENDON kamba
rys vaikinam su valgiu arba be val
gio.
3240 Emcrald Avė,, Chicago.

REIKALINGAS darbininkas dėl 
duonos išvežiojimo. Turi turėti $200 
ciish Geras uždarbis ant commision, 

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

PARSIDUODA barbernė 3 krėslų. 
Biznis nuo senai išdirbtas, pigi ren- 
da i’r visi parankuinai; 4 ruimai dėl 
gyvenimo prie barbernės. Savinin
kas apleidžia šj miestų. Norintjs 
pirkti šį biznį kreipkilčš šiuo adre 

su:
1973 Canalport Avė., Chicago

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI šešių kambarių 

medinis namas, beizmenlas, mau
dynė gesas, daržines, Keturi lotai 
turi būt parduoti atsiėmimui savo 
dalios
372 !•' 881h PI arti Cottage Grove

Jaunų Vyrų Liet. Draugiško ir P. 
Kliubo mėnesisinis susirinkimas j- 
vvks ketverge, bal. 3. 8 vai. vakare, 
Malinausko svet, 1813 So ftalsted 
Si Yra labai daug svarbių renoilų.

— Valdyba.

Komunistų Propagandos Lyga ren^ 
gia dvi prelekciji: ketverge, balan
džio 3, \Vest Side Auditoriume ir 
pėlnyČioj, bal. I. — M’lckcr Park 
llallčj. Prelekciji duos John Ke- 
racher’is iš Detroito.

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

DUODU dykai kambarius, moku 
eleetrie, gas bitas ir anglis, tokiai 
šeimynai, kur šeimyninkė apsibus 
užlaikyti namus, šeimininkė gali tu
rėti apie penkias ypatus. Patogu į 
darbų važiuoti, prieina trjs gatveka
rių linijos ir elevatoraus stotis. Palo 
gi viela dėl šiaučiaus, kuris gali dir
bti repairing gali darbo gauti pas 
mane lame pačiame name. Atsišau
kite šiuo adresu:
2290 Milsvaukce Avė., Chicago.

RE^
A'l'H)U^tTU 3 metu vaikų ant au

ginimo, arba galėtų ir užsirašyti ant 
savęs, nes nenorėčiau atiduoti j prie
glaudos namų. Norėdami pamatyti 
vaikų alsi lankyki te 1437 So. Morgan 
St., 2ros lubos. Tėvo adrisas: Karo
lius Gosevic, 1613 Jackson St., Garv, 
Ind.

AUTOMOBILIAI

REIKIA KRIAUČIŲ ant moteriškų 
kautų ir jakletų; gera užmokestis, 
pastovus darbas.

1648 W. Vau Buren St.
Tel Seeley 344/ Netoli Paulina St.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaiku, vienas 5 metų, antras 
3 melų. Jokio narnų darbo nėra. Va
karai, subalom po pietų ir nedėlioms 
liuosi. Valgis, kambaris ir gera 1110 
keslis. Arti bažnyčios. Atsišaukite j

M J PA LSI HS
838 Wesl 341h St., Chicago.

REIKIA krigučiaus ir pritaikytojo 
ant moteriškų siutų pastovus darbas 
visų melų geram žmogui.

1648 W. Van Buren St.
Tel Seeley 344. Netoli Paulina St.

.•PARDAVIMUI koslumieriškn kria
učių šapa. Didžiausia lietuvių ko
lonija. Biznis išdirbtas nuo senai. 
Kas nori gali ir rendavoli. ’ Atsišau
kite į

K. Jamontas,
1739. So. Halsted si, Chicago

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE

Mes duodame vienų karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks vienų iš šių 40—80--160 ake
lių farmų. Dobilų ir bulvių vieta, 
arti ežerų. Vilas paviete, \Viseon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį, lengvas (mokėjimas.

Atsišaukite G. I'. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. GODLESKI (tos kolonijos 
atstovas). 122 So. Michigan Avė. 
Room 908, Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai gražus 
medinis namas 2ju lubų augščio, 2 
Halai po 4 kambarius; randasi gra
žioj vietoj po num. 3513 Emerald 
Avė.

8RIDGEPORT
Rinkimų prakalbos.

Kovo 31 d., Mildos svetainėj, 
LSS. 1 kp. surengė prakalbas. 
Nežiūrint to, kad įžanga buvo 

• dykai, publikos atsilankė neper- 
daugiausiai. Gal būt dėlto, kad 
jau perdaug tų prakalbų yra 
rengiama. O rasi daugumas 
dar nesupranta svarbumo daly
vauti politikoj.

I’iriiisiJt kiill>€jo I >i*. A. Mont- 

vidas. Jis nurodė svarbą |>o- 
litikos ir klaidas tų organiza
cijų, kurios vien tik industriniu 
bildu kovoja prieš kapitalistus. 
Nevisuomet galima laimėti ko
vą einant tuo keliu, kuomet ka
pitalistai kovoja pramoniniu ir 
politiniu budais. Jie turėdami 
savus valdininkus ir teisėjus 
grūda į kalėjimus darbininkų 
vadus-organizatorius. Jeigu dar 
Liniukai turėtų savus valdinin
kus ir teisėjus, tada jie lengviau 
laimėtų ir su mažesnėmis au
komis. Teipjau nurodė visas 
šunybes kapitalistų kandidatų 
kaip jie moka nuduoti darbiniu 
kų draugais ir kovotojais prieš 
gazo. gat ve karių ir kitas kom 
pilnijas. Jie tai daro dėlto, kad 
gavus daugiau balsų iš tų ap
mulkintų darbininkų. O kada 
jie lieka išrinkti, tada ir vėl iš
naudoja tuos pačius darbinin
kus kartu su jų smerkiamomis 
kompanijomis. Tatai kalbė
tojas ragino visus susipratusius 
darbininkus balsuoti už savo 
klcsos Socialistu kandidatus.v

Antras kalbėjo Kukutis, taip
gi apie tuos pačius reikalus.

Turiu pažymėti ir tai, kad a- 
bu kalbėtojai užsilaikė bešališ
kai.

Butų geistina, kad ir kiti kal
bėtojai juos pasektų — nurody
tų tikrus darbininkų išnaudoto- 
jus-kapitalistus, o ne skaldytų 
darbininkų jiegas, naudai tų sa
vo priešų.

Aukų lėšV) padengimui susin- 
kta 10 dol. su centais.

Cicero, III. LMPS. III Rajonas re
ngia dideles prakalbas sukatoj, ba
landžio 5 d., 8 vai. vakare, Griga- 
laičio svet,, 4 8.‘f7 \V 14 str. Kalbės 
pagarsėjęs kalbėtojas iš Brooklyno 
dr. .1 Jukelis, ir M. Dundulienė,

Harvey, III. — LSS. 228 pk. nusi- 
rinkimas įvyks nedalioj, balandžio 
6 9:30 vai. iš ryto, J. Geruekio svet. 
la(>39 So. Ilalsied st., Phoenix, III, 
Draugai ir draugės, malonėkite alsi 
lankyti paskirtu laiku.

—Organizatorė.

. .1.12 kp. rengia prelekciją uta- 
rninke. balandžio X d. Mildos svet. 
Prelegentu bus A. Margeris. Skaitys 

I tema: “Ar žmogus turi dūšių?” Visi 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

L. S. J. L, 1 kp, mėnesinis susirin
kimas Įvyks subatoj, balandžio 5 d., 
Aušros svet, 3001 Halsted st. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes yr daug reikalų aptarti.

—Valdyba

West Pullman. — SLA. 55 kp. mė
nesinis susirinkimas bus šeštadieny
je, balandžio 5 d, 7 vai. vakare. J. 
Gruzdžio ir P. Raišučio svet,, Na
riai ir norintjs prisirašyti prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje, ma
lonėkite nesivėluoti.

—A. Statkus, Rast.

PPD. unija rengia prakalbas pėt- 
nyčioje, balndžio 4, Mildos svet. 
Prakalbos bus su pamarginimais. 

Kalbės K. Geležėlė ir kiti. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas.

LMPS 29 kp. draugiškas vakarėlis 
delei tūlų priežasčių prieš Velykas 
neįvyks. Perkeltas j gegužės I dienų.

— Rengėjos.

Harvey, III. — SLA. 289 kp. susi
rinkimas įvyks ketverge, balandžio 
3, Garuckio svet. 15639 Halsted SI., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečia
mi atvykti laiku.

— Org. K. Kazanauskas.

E. Ch'cago, Ind. — I.SS. 20f kp. 
rengia svarbias prakalbas ketverge, 
balandžio 3, 7:30 vai. vakare, K. Gri- 
kšo svet., kertė 150th ir Northcae Av 
Kalbės J. Jukelis. Publika kviečiama 
atsilankyti. ..— LSS. 201 kp.
/ 1----------------

Ketverge, bąl. 3, Šv. Mykolo para
pijos (North Side) bažnytinėj svet. 
šaukiama didelis susirinkimas tikslu 
pasitarti apie rinkimų milijono pa
rašų po peticija. Pradžia 7:30 vai. 
vaa. Visi kviečiami atsilankyti.

..Burnside. — S1<A. laikys mėnesinį 
susirinkimų pčtnyčioj, 4 balandžio, 
7:30 vai vak, Mačiukevičiaus svet, 
1036 E, 93 St, Nariai malonėki te vi
si būti.

— Fin. rast. P. Pivariunas

—J. Pinčiukas.

WEST PULLMAN
Prakalbos — aukos.

Kovo 28 d. čia buvo surengta 
prakalbos. Kalbėjo J. Jukelis 
— dviem atvejais. Pirmu at
veju kaliojo apie “Lietuvą pirm

So. Chicago, III. — LSS. 155 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnylioj balan
džio 4 d., 7:30 vai. vakare, <T. A. Tau- 
tkano bute, 8943 Ilouston Avė.. Ne
pamirškite draugai atsilankyti.

— J. J. Venckus.

Indiana Harbor, Ind. —Pčtnyčioj 
bal. 4, I.SS 212 kp. rengia svarbias 
prakalbas P. Misevičiaus svetainėj 
2101 ant 137 tos gat. Pradžia 7:30 vai 
vakare .Klbės J. Jukelis. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Komitetas.

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
draugijos susirinkimas įvyks ketve
rge, balandžio 3, J. Mačiukevičiaus 
svet., 1036 E. 93 st. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti —lygiai kaip.8 v. 
vakare. Turime daug svarbiu rei
kalų apsvarstyti. —Valdyba.

ASMENŲ JIEŽKO.IIMAI
PAJ1ESKAU Prnno Kniukštos, 

Kauno gub., Telšių pav., Kulių par. 
šimulių sodos, girdėjau Imk gyvenus 
Kehsingtone arba Chicagojc. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresų.

LEONAS METBIKIS,
37.37 Carey St.. Indiana Harbor. Ind.

PAJIESKAU savo švogerio Igna
co Gedmino, paeina iš Kauno gub., 
.Šiaulių pav., I.nokės par., 2 metai at
gal gyveno So. Chicagoj iš ten iš
važiavo i Rockford III. Jis pats ar
ba kas žinote meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalų

Frank Strumila,
P. O. Box 33, Kemplon, W. Va.

PAJIFŠKAU savo trijų dėdžių, Jo
no. Petro ir Vincento Isvaskow.. Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Margi- 
nykų kaimo. 10 metų atgal gyveno 
Brooklyn N. Y. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žino pranešti

P. KABMELONVICZ
31 Posvers (3., Grevnfield, Mass.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Ka
zimiero Bleiba, jis paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Siemeligų par., 
Mediniškių sodžiaus, (i melai atgal 
gyveno Chicago; iš ten nežinau kur 
išvažiavo. Jis pats ar kas kitas malo
nėkite pranešti. Aš paeinu taipgi iš 
augščiau minėtos vietos. Po tėvais va 
dinuosi Uršulė Belcbeikiulų, po vyru 
l.iukiseiia.
9952 Indiana Avė., Roseland, III.

PA.IIEŠKAU choro mokytojo, ku
ris galėtų mokinti mišrų chorų (cho
ras pirmeiviškas; platesnes infor
macijas suteiksime per laiškus — 
kreipkitės šiuo adresu:

J. BudžinskaŠ,
740 l'dgewood Avė., Akron, Ohio

PAJIFŠKAU giminių Ambrozevi- 
čių ir pažįstamų. Aš esu iš Kauno 
gub.. Šiaulių miesto, priemiesčio Par 
bolini. Mane pažįstančiųjų meldžiu 
atsišaukti.

Jozeph Abromovicz, 
2229 \V 23rd Plaee, Chicago

Pajieškau brolio Vinco Brazo ir 
draugo Aleks. Martinaičio, abudu 
paeina iš Kauno gub.. šiauli pav. ir 
parapijos, l.eporų sodos. Jie patįs 
malonėkite pranešti šiuo adresu, už 
kų busiu dėgingys.

Kazys Brazas,
P. O. Box 105, Ziegler, UI

.įieško darbo
PAJIEŠKAU darbo kaipo barbc- 

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

E. B.,
904 W. 14th PI., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU Kambario vienai ypa- 

lai prie mažos šeimynos ir geistina, 
kad šeimininkė pagaįnintų valgj to
dėl kas turite tokų vietų neskiriant 
kolonijos prašau pranešti ant šio 
antrašo:

J S.
1739 So. Halsted St., Chicago, III

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 7 Dasažierių vasarinis 
automobilius, taipgi 1918 Fordas 2 
tonų (rokas. Abudu automobiliai ge
rame padėjime. 'I'aiogi parsiduoda 
dailus 4 ruimų furnišiai, 2 mėnesiu 
vartoti. Viskas parsiduoda už pusę 
kainos, nes turiu greit išvažiuot ant 
farmų.

John Bagdon, 
2514 West 4plh Plaee, Chicago, III

REIKIA CABINET DIRBĖJU, 
TRINĖ.IŲ IR INVAIRIŲ PAPRASTU 
DARBININKU. DIRBTUVĖ RAN
DASI BENTON HARBOR, MICH. 
IDEALĖ VIETA, SVEIKA APYLIN
KĖ, GEROS DARBUI IR GYVENI
MUI SANLYGOS IB GERA MOKES
TIS. NĖRA KEBLUMŲ DARBININ-. 
KAMS. JEIGU JUS ESATE BE DA
RBO ABBA NORITE PAGERINTI 
JŪSŲ DABARTINI PADĖJIMĄ — ŠI 
YRA EXTRA PROGA. JEI JUS NE
MOKATE AMATO, MES IŠMOKYSI
ME JUS IR MOKĖSIME LAIKE MO- 
KINIMOSI MES UŽMOKĖSIME 
I.EI.ŽKELIO IŠLAIDAS. DEL PLA
TESNIŲ ŽINIŲ ATSIŠAUKITE J N

L. B. GREENBERG, 
MAN DEL MEG. CO., 

CONGRESS and LAEIAN STS., 
chicago:

PARDAVIMUI lietuviška barber- 
nė. Šviežias tavoms. Parduodu iš 
priežasties kito užsiėmimo.
6()9 \Vest 14th Plaee, CHICAGO

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augštu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos į- 
taisvmai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chicago

PARSIDUODA marinis namas ant 
2 augŠIų, 2 metai kaip statytas, tuš
čias lotas šalę ir slaldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiauja. 1l tuk
sianti įinokėti^likiisius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima inatvti vakarais ir 
nedėlioms diena po No. 3009 \V. 53rd 
SI., 1-mas Floras.

REIKIA patyrusio saliuno porte
rio.
5728 So. State si., Chicago

REIKIA prityrusių moterų prie 
tvarkymo skudurų.

Mlllbr ilHd Cohen,
1416 Blue Island avė., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kiu extra vienienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI naminis aludarys- 
tės biznis. Didelis pelnas. Gera pro
gų verteivai. Bargenas jei pirksi tuo
kus.

Naminė Ahidarystė 
<>056 Prairie Avė, Chicago.. 4-- .- -

RAKANDAI

PARSIDUODA fauna arba galima 
išmainyti ant namo. 70 akerių dirba
mos su budinkais, 4 kambarių šluba 
ir 1 barnč, viena mylia nuo miesto, 
prie pat geležinkelio ir linelis ma
žas bėga skersai farmų, \Visconsino 
valstijoj. Atsišaukite šiuo adresu:

R. Zauga,
3337 So. Wallace St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
BEIK ALINGA Aei my n i n kO prie 

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

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA operuotoje ir finišerių 
prie kostumieriškų kelnių.

I-INIMIOI.M. JOIINSONT CO.. 
220 W. Mactison St.,

REIKIA operuotųjų ir beisterių 
prie kosluineriškų veisčių.

l.INDIIOI.M, JOHNSON CO.,
226 W. Madison SI.,

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų neiM'rlraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO. 
3391 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA trimerių prie kostumie
riškų kelnių.

LINDIIOLM, JOHNSON CO.,
226 W. Madison St.,

’ REIKIA moterų operuotojų prie e- 
lektra siuvamų mašinų dėl plauna
mų drapanų. Atsišaukite j forma
lių.
(>(108 Wentworth Avė., Chicago

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Phonogra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei 
mantine adata. Ta*PS* vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams 

ntski rai, ptiikus; seklyčios *»e- 
tns, valgomojo kambario setas, miv 
ganiojo gambario setas, davenporl. 
aksomo divonai, rankomis piešti 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 
pasirendavoti ir fialų 3-Čias floras 
iš fronto. Atsišaukite nuo 9:30 iki 
12 dienų

ANNA NAUJZIEMIS
4800 So. Ashland Avė., Chicago.

PARDAVIMUI gera fauna 7(1 ak
rų arba galima mainyti i namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja t kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. Riš KUS, 
2837 So. I'jnerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

__ MOKYKLOS
DIENINE >R VAKARINE

MOKYKLA
čia gali lengvu ir greitai išmoztl Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglilos, 
Lietuvos ir ab'iną istorijas, geografiją, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui. nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, UU ||

REIKALINGA mergina dėl abel- 
110 namų darbo; visokie naminiai 
parankamai, Nedėldieniai iiuosa, 

Gera mokestis; Atsišaukite greit: , 
Mrs A MILAUSKIENft

1247 So 481h Avė, Cicero, I)

REIKALINGI gabus vaikinai, ku
rie norėtų pasidai’buoti liuosu lai
ku nuo darbo. Galima uždirbti nuo 
$10 iki $5R j vakarų. Atsišaukite 

Ch. Godleski,
122 So. Michigan Avė.. Room 908 

Chicago, III.

PARSIDUODA geri mažai vartoti 
rakandai. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo turiu greitai išvažiuo
ti ant faunos.

P KAZINAUSKAS ....
816 W. 3 lt h St., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, daiiiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

REIKIĄ merginų dėl prosinimo 
cleaning shop.\

Aęme Cleaning and Dyers Co.
3836 N. Clark st., Chicago

PARDAVIMUI

R.IK1A PRITYRUSIO DRAPANŲ 
PARDAVRJO KALBANČIO GEBAI 
ANGLIŠKAI JB GALINČIO PABDUO 
Tl VISOKIOS RŪŠIES DIDU.ĖJĘ. 
PIRMOS KLESOS DRAPANŲ] SAN
KROVOJE ANT MIIAVAUKEE AVĖ. 
JUMS BUS GERAI APMOKAMA IR 
TI’liPSlTE LABAI GERA VIETA.

ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN IR RR 
toj IN NAUJIENŲ’ OFISĄ No 332

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

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn St., Chicago.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotų tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes* esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
'I'aiogi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

WESTERŠ STORAGE CO. 
2810 \V. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė
liomis nuo 10 iki 4 vai.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos duv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
1a išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

REIKALINGAS partneris su pini
gais. Labai geras biznis. Galima 
nadaryli daug pinigų. Atsišaukite 
laišku j Naujienų ofisų pažymėda
mi ant laiško No. 5.

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

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

PARSIDUODA pianas, vargonai ii* 
frcnch-horn; taipgi parsiduoda i- 
rankiai cigarams dirbti, kaip lai: 
maldės ir tt. Atsišaukite sekančiu 
adresu:
3416 Auburn avė., Chicago, II).

STOCK’AI—ŠĖROS.

BEI KALINGA lietuvė moteris dir
bti Į hoteli, nuo 26 iki 30 metų am
žiaus. Pastovus darbas, gera už
mokestis.

And. Spuliarich, 
1167 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS barberys ant visa
dos. Kas tokį darbų supranta, mel
džiu atsišaukite tuojaus. Mokestis 
$20 į savaitę. Atsišaukite

Peter Balčiuk,
1013 So. Mnin st. / Rockford, III.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč, labai pigiai, už teisingų pa
siūlymų atiduosiu. Gera vieta, vi
sokių tautų apgyventa, biznis iš
dirbtas per dauv metų, visi įtaisy
mai pirmos kliasos. Gera proga pa
stoti biznierium. Atsišaukite grei
tai po numeriu

G. D„
2001 \V. 20th Str., Chicago

PARSIDUODA buliai pigiai mo
teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių triiningų ir rakandų. Persi
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.

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

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

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

MATDEN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milvvaukee avė., Chirago

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA gero barberio, turi su
prasti savo darbų, darbas pastovus, 
užmokestis gera.

MARKŪNAS,
2448 W. 47 SI., Chicgo

PARDUODU restoranų. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Apgyventa lie- 
uvių ir kitų tautų. Priežastis par

davimo — savininkas apleidžia Chi- 
cagų. Atsišaukite
1619 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS bučeris tuojaus.
Atsišaukite

M. Romanauskas,
836 W. 20th st. Chicago

PARSIDUODA trijų kėdžių bar- 
icriški rakandai ,veidrodžiai ir vi
sas įtaisymas. Parsiduoda labai -pi
giai. Atsišaukite po No. 1406 N. Pau
lina St.» Chicago, III,

BARGENAS: Parduodu sav » pui
kių farmų 200 akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus burlinkitr, Lietuviškoje kolo
nijoje Gclžkelio stotis ant kampo 
faunos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir*10 myliu nuo ki
to didelio miesto. Speciališkai iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ, BUI.BIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums 5>aveikslus tos mano far- 
mos.

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

Tel. Boulcvard 10011.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalg 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišauki* «n» 4-to augfttn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSU SĖKLOS DYGSTA

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

High Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y.


