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Tnie translation filed with the p<»st inasler at Chicago, III., April 4, 1919 
as rrqi|irc*d by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai blogame 
padėjime Rusijoj

Siunčia daugiau kareivių

l aukiama perversmių Vokietijoj

Anglijos unijos reikalauja pasitraukimo 
iš Rusijos

BLOGAS TALKININKŲ PADĖ
JIMAS ŠIAURINĖJ 

RUSIJOJ.

Juos užpuolė didesnės bolševi
ku spėkos, o ledai atkerta 

pasitraukimą.

LONDONAS, bal. 3. • - Ame
rikiečių ir talkininkų kareiviai

deliame pavojuje.

kurias įeina apie 3,000 ar 1.000 
amerikiečių, daugiausia iš Mi- 

daug stipresnė bolševikų armi
ja, kuri yra pasirįžusi suvaryti 
talkininkus į jurą.

Talkininkų ir amerikiečiu ar- 
m i jos pasitraukimas yra atkir
stas šiauries žiemos ir bolševi
kai matomai yra nusispręn lę iš 
naikinti juos, pirm negu pava-į 
suris leis pasiekti frontą ja u’ ,. . ... ..., . , , , i garvežių ir tūkstančiai vagonųrinkamiems Archangelske sus-;...

šiandie paskelbia, kad anglų (Kurliandijoj, į vaka-

rikiečių inžinierių pulką, kuris' «•

šiaurinę Rusiji

Thip trnn.dAtinn filcrf wtlh ’h< pe”.- 
i.risler at Chicago, III., April 4, 1919 
as rwjtiir0<l h\ • he acl of Oct. ii. ’ '1

SIUNČIA DAUGIAU KAREI
VIŲ | SIAURINU

LONDONAS, bal. 3. — Situ
acija Murmansko apygardoj 
šiaurinėj Rusijoj suteikia dide
lę rupcsli Anglijos kariniai val
džiai. šiandie paskelbta, kad 
anglų sustiprinimai tuoj seks 
paskui jau plaukiaifčius į šiauri
nę Rusiją Amerikos kareivius.

Tme įrankiaiion filed wilb *he pnM- 
niaster at Chicago, III., April I, 1919 
as rrqnir»-d bv the art of Oct. G. In17

ANGLIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA PASITRAUKI

MO IŠ RUSIJOS.

Taipgi nuėmimo blokados, pa- 
Huosavimo karės priešininkų 
ir panaikinimo priverstino 
kareiviavimo; Grąsina strei
ku.

LONDONAS, bal. 3. — Trade 
unijų kongresas per aklamaciją 
šiandie priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią ištraukimo visų 
Anglijos kareivių iš Rusijos, nu
ėmimo blokados, atšaukimo iš 
parlamento kareiviavimo bi- 
liaus ir paliuosavimo sąžiningų 
karės priešininkų.

Angliakasių vadovas Robert 
Smilie piešdamas rezoliuciją pa 
sakė, kad angliakasiai streikuos 
už panaikinimą konskripcijos ir 
blokados.

Karės sekretorius Wins4on 
Spencer Churchill paskelbė šia n 
die atstovų bute, kad valdžia nu 

tarė paliuosuoti sąžiningus ka
rės priešininkus, kurie išbuvo 
kalėjime du melu.

True translation filed \vilh the post 
m.'sler at Chicago, III., April 4, 1919 
•s reqtiirco uy the act of Oct. (5. 1917

APVALĖ NUO BOLŠEVIKŲ.

RuLONDONAS, bal. 3.
sak čia išleisto oficialiu prane
šimo, šiaurinis Kaukazas nuo 

gaidoj gen. Denikino armijos

Apsistojus kariavimui anti- 
bolševikų vadovai organizuoja 

los tautu.t
Pranešimas sako, kad sausio 

8 d. gen. skuto kareivių paėmi
mas Vladikavkazo užbaigė kam 

>O,(XM> bealisvių, virš 2,0(M) ka- 

čia gautame Rusijos sovietų 
valdlios bevieliniame praneši
me.

Prutu Šimas priduria, kad mu 
šiai siaučia linkui Mintaujos į 
pietvakarius nuo Rygos ir Psko
vo apygardoj.

True translation filed with the f^ost- 
nuisler at Chicago, III., April 4, RM9 
ts r»»quired bv Ihe act of Oct. 6, 1917

SUŠAUDĖ 4 PROFESORIUS.

COPENHAGEN, bal. 3. — Iš 
Kijevo pranešama, kad bolševi
kai sušaudė 11 žurnalistų, 4 pro 
fesorius, miesto galvą, genero
lą ir keletą kilų žmonių, apkal
tintu kurstime kontr-revoliuci- 

c

jos.

Trrc .........iHtion filed w1th the post-
mastei’ at Chicago, III., April I, 1919 
as rpquired hv *he act of Oct. H 1917
BAVARIJA VEDA TARYBAS 

' SU RUSIJA.

BERLINAS, bal. 3. — Iš Mu- 
niebo pranešama, kad Bavari
jos valdžia pradėjo tarybas a- 
pie padarymą susivienijimo su 
Rusija. Bavarijos Volkszei- 
tuiig išaiškino, kad tokis val
džios veikimas paeina iš to tak
to, kad maistas iš talkininkų ne 
užtektinas ir neganėtinai užtik
rintas, kuomet gi iš Rusijos ga
lima gauti grudų.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., April I, 1*919 
as required by tlrė act of Oct. II, 1917

PRANAŠAUJA NAUJĄ 
KOVĄ.

BERLINAS, bal. 3. — Nepri
klausomųjų socialistų vadovas 
Dr. liūgo llaase kalbėdamas čia 
šiandie pasakė, kad artinasi pa

sauline kova tarp tautų lygos ir 
bolševizmo.

Dr. llaase pasakė, kad Veng
rijos puolimas paliko “Vokieti
ją ir Rumuniją drebančiomis.”

I'rue translation filed with the post- 
nuisler at Chicago, III., April 4, 1919 
is reąuired by Ihe act of Oct. (i. 1917

KARĖS STOVIS PAREINYJ.

BASEL, bal. 3, - - Iš Slull- 
gart pranešama, kad karės sto
vis lapo paskelbtas Reino apy
gardoj. Slreikiei^iai taikoma, 
reikalauja, kad Vokietija tuoj 
užmegstų dipolmatinius ryšius 
su Rusija. ,

Milicija ir policija užpuolusi 
demonstrantus Essenc rankinė
mis granatomis ir pridarė daug 
nuostoliu.

I v

Trijf translation filed with »hr post 
inaster at Chicago, III., April 4, 1919 
as reqiiired bv the net of Oct. H 1917

SIUNČIA KAREIVIUS
Į FRANKFORTĄ.

COBLENZ, bal. 3. Vokie
čių kareiviai prieš Coblenz til
to fortifikacijas ke t vergo rytą 
pradėjo maršavimą linkui Frau 
k f ori, kur spartakų sukilimas 
pagimdė sumišimus.

Prieš įeisiant į Frankfort, ku
ris yra neutraliame zone prie
šais franeuzų tiltų tvirtumas 
ant Mayence, vokiečių karinės 
valdžios turėjo gauti leidimą iš 
franeuzų dešimtosios armijas.

True translation filed with the post 
mnster at Chicago, III., April 4, 1*919 
as required bv Ihe act of Oct. G. 1917

NAUJAS PERVERSMAS VO
KIETIJOJ NEIŠVENGTINAS.

LONDONAS, bal. 3. — Ilga 
žinia iš Berlino nuo Reuterio 
korespondento praneša apie aiš
kėjantį neužsiganėdinimą tarp 
visų k lesų Vokietijos žmonių ir 
kalbas, kad naujas perversmas 
yra neišvenff.inas.

Pritarimas spartakams, sako 
korespondentas, pradeda įsigali 
t i į geresnes klesas, jų tarpe 
valdininkus, klerjkuj/, mokyto
jus ir panašius. .Jie sako, kad 
negali būti blogiau kaip dabar 
ir kad bolševizmas t mažiausia 
atidaro prospektą “geresnių da
lykų dėl musų vaikų” kaslink 
maisto.

True translation f'h’d with ’hc post 
mastei’ at Chicago, III., April 4, 1919 
as required by the act of Oct. H, 1917

BOLŠEVIKAI PRADĖJĘ 
OFENSIVĄ RYTINĖJ 

PRŪSIJOJ.

LONDONAS, bal. 3. — Berli
no žinia, perduodanti ten gau
tus pranešimus sako, kad vokie
čių kareiviai priešinasi bolševi
kų ofensivui Rytinėj Prūsijoj.

Kita Berlino žinia sako, kad 
iki seredos vakaro Berline su
streikavo 150,000 metalo darbi
ninkų.

3 ŽUVO GAISRE.

NEW CASTELE, Pa. — Mrs. 
Steve llerman begelbėdama sa
vo penkis vaikus, žuvo gaisre, 
sunaikinusiame jos namą, kar
tu žuvo ir du jos vaikai. Kiti 
trįs vaikai išsigelbėjo iššokdami 
per langą.

ORAS.

Nepūstomis šiandie; rytoj 
apsiniaukę; nedidele permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:27 vai., 
si 7:19 valandą.

True trimsliitlon filed wlth the post 
mastei* ai (Jncago, III., April I, 1919 
>is r»*qiiired bv Ihe ucl of Oct. 6, 1917

BULGARUOS JkOMUNISTAI 
PRISIRENGĘ PRIE 

SUKILIMO.

BERN, bal. 3. ■ Žinios iš
Bulgarijos sostinės Sofijos yra 
neramios ir jos praneša, kad 
Bulgarijos komunistai rengiasi 
prie sukilimo prieš savo vald
žią. Vengrijos komunistų ag
niai jau esą veikia Sofijoj ir 

rengiasi prie bendro darbo su 
bulgarais, ,

l'rne translation filrd wilh ’he post 
mastei’ at Chicago, III., April >1, 1019 
t.s rcquire<| bv Ihe ucl of Oct. G. 1917

SAMDYTOJAI NEGALES 
BALSUOTI.

Vengrija taipgi neduoda balso 
kunigams, pirkliams ir kri
minalistams.

COPENHAGEN, bal. 3. - 
Budapešto žįpia sako, kad nau
joji Vengrijoj valdžia galuti

nai įvedė valsčių, miestelių, di- 
striktų ir pavietų tarybų ir na- 
cionalių susirinkimų tarybų sis
temą valdžios. Atstovai į naci- 
onaiį susirinkimą bus renkami 
iš miešti’, ir pavietų tarybų.

Paskutine diena, kurioj rinki
mus į tarybas galima laikyti y- 
ra balandžio 1 I d.

Visi vyrai ir moterįs, kurie 
pasiekė 18 melų amžiaus galės 
balsuoti, apart tų, kurie sam
dosi darbininkus dėl pelno, ar 
kurie gyvena iš neuždirbtų j- 
plaukų. Taip jau negalės bal
suoti pirkliai, kunigai, vienuo
liai, kriminalistai ir lunatikai.

* i’iie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, >919 
is regiiired by the act of Oct. G, 1917

UŽGINČIJA SERBIJOS 
RESPUBLIKAI.

VVASHINGTON, bal. 3.
Serbų, kroatų ir slovėnų lega- 
cija išleido formalį užginčijimą 
žinioms iš Rymo, kad buk Ka- 
rogeorgevičiu dinastija tapusi 
nuversta ir Bielgrade paskelbta 
respublika. Legacija sako, kad 
ta žinia esanti vien Italijos pro
paganda.

Šalis, kur nė- 
r3 ponų

BET JĄ VALDO SOCIALISTAI

Yukatane viską valdo darbinin
kai ir net gubernatorius turi 
prigulėti prie darbininką uni
jos.

šiomis dienomis į Chicagą at
vyko d. Felipe Carillo, prezi- 
denats Yuęatano, 'Meksikoj1, 
“Liga de Resistcncia.” Jis yra 
Maya indijonas ir yra Yucata- 

no valstiečių ir darbininkų pas
kirtas delegatu į Europos darbi
ninkų organicijas. Jis sekamą 
panedėlį išvažiuos į Europą.

Jis papasakojo daug įdomių 
dalykų apie Yucataną, kurį nuo 
pusantrų metų valdo socialistai.

“Yucatane. nė vienas neturi 
teisių, kuris neturi unijos kor
telės, kuri taipgi yra Socialistų 
partijos tikietu,’ sakė jis. “Dar
bininkai valdo visas žemes, vi
sus geležinkelius/, Misus fabri
kus; ir niekad šalyj nebuvo to
kios gerovės, kokia yra dabar, 
kada įsigalėjo ten socialistų va

leidžia- Idžia.
Nėra jokių teisių be raudono

jo likieto. Liga de Resislencia 
nėra raudonoji gvardija, bet da
rbininkų organizacija, kuri ap
gina visas darbininkų teises. 
Faktiškai, ten yra prolelairalo 
diktatūra.
“Ką administracija padarė nuo 
užėmimo valdžioj,” paklausta 

j°*
“Įsteigė Rūkyklas,” atsakė 

jis. “Daugiau kaip 2,500 moky
klų jsleiga į pusantrų melų. I'ai- 
pgi mes išdaliname žemes val
stiečiams. Kiekvienas ūkinin
kas turi savo žemės.”

“Kaslink intelektualų — ar
tistų, poetų, rašytojų, mokylo- 
jU?”.

“Jie visi turi prigulėti prie ly
gos. Visi policistai ir nei val
stijos gubernatorius turi turėti 
raudoną likielą pirm negu kas 
nors įklausys Jo paliepimo ar 
atkreips atidą j jo norus. Kiek
vienas žmogus virš 18 im tų gali 
lygon įstoti.”

Reiškia, Yucatane nėra ponų, 
bet nėra len ir skurdo. Ja vai- c 
do socialistai ir žmonės jaučia
si laisvais ir laimingais. Nevel
tui todi 1 kapitalistai ir pradeda 
siusti prieš Meksiką, kuri yra 
turtinga gamtos biriais, bei 
kariu turtinga ir laisve ir kur 
kapitalistai negali bjauriausiai 
išnaudoti žmones.

True trunslation with n»» post 
mastei' at Chicago, III., April 4, 1919 
4.s required bv Ihe act of Oct G. 1917

RUSIJOS JUODAŠIMČIAI REI
KALAUJA ATLYGINIMO

Iš VOKIETIJOS.

Kalba už visą Rusiją.

VVASIIINGTON, bal. 3.
Rusijos ambasada gavo žinių, 
kad Rusijos reprezentacijos lai
kos konf. finansų komisija pri
rengė deklaraciją, kad svarbiau 
siu reikalu nacionalės Rucijos 
valdžios yra greita ir sutartina 
talkininkų pagelba vykinime 
tvarkos ir finansiniame ir eko
nominiame atsteigime ir mažia
usia dalinis atlyginimas iš Vo
kietijos. 'I'a komisija yra su
daryta iš misijos vadovauja
mos kunigaikščio Liovo.

PASISKELBĖ KARALIUM.

ADIS ARARA, Abyssinia, bal. 
2. — Sūnaitis karaliaus Jono 11, 
mirusio 1889 m., sukjlo ir pasis
kelbė save karalium po vardu 
Teodoras. Valdžia pasiuntė 
pasiuntė kariuomenę prieš pa- 
kįlusį karalių. Taip jau sukįlo 
prieš valdžią ir vienas genero
las.

Visapasaulinis telefonas.

NEW YORK. — Ernest F. W. 
Alexanderson, nižinierius Gene
ral Electric Co. pasakė, kad ko
mpanija išdirbinėja pienus apie 
visą pasaulinę bevielinio telefo
no sistemą. Jis padaręs du 
svarbiu išradimu, kas padaro 
tokį telefoną galimu.

True triinslation filed with the post- 
mastei’ ai C.hicago, III., April 4, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai bara serbą 
generolą.

RYMAS, bal. 3. — Talkinin
kų komisija Laibach, Jugo-Sla- 
vijoj; sake Epocha, nutarė pa
barti jugo-slavų generolą, kuris 
tūlą laiką atgal paliepė išvaryti 
iš Laibaebo i kilų misiją. Misi
ja sugrįšiant į Laibach.

True translation filed wilh the post- master at C.hicago, III., April 4, 1919 
as reųiiired by Ihe act of Oct. G, 1917

Taikos tarybos gali pairti
ai

Wilsonas vėl grąsina

Talkininkai negali susitaikinti

Francija valdysianti Reino apygardą
TAIKOS TARYBA ARTI 

PAĮRIMO.

VVilsonas grąsina iškelti atidė
liojimus, jei Suv. Valstiją są
lygos bus atmestos.

PARYŽIUS, bal. 3. — Tiki-; 
mąsi, kad prezidentas Wilsonas 
apibudins Amerikos poziciją Iii 
kui taikos konferencijos už ke
lių sekamų dienų, galbūt pabai
goj šios sava i tęs.

Priėmimas tos pozicijos pei 
kitas valstybes reikš,'kad taikos 
sutartis yra galima; bet bijo
masi, kad atmetimas privei* 
prie paįrimb laikos konfer°nci 
jos.

Dešimts dienų praėjo “didie- 
msiems keturiems” laikant be
veik nuolatinius posėdžius. O 
betgi jie nesusitarė nė vienami 
svarstytame svarbesniame klai 
sinie.

Tarybos gali pairti.

Amerikos taikos misijos pa- 
gelbiniukai dabar atvirai svars
to galimybę paįrimo visos kon
ferencijos delei nesusitarimo.

Yra pripažįstama, kad skiriu 
mai tarpe “didžiųjų keturių” m 
tik nemažėja, bet greičiau didė
ja.

Vienas Amerikos ekspertas 
su kuriuo nuolatos pasitariama 
įvairiuose svarbiuose klausi
muose, sekamai apibudino tai 
kas dedasi už kulisų:

“Situacija yar nepaprastai 
bloga, ypač kasUįnk vakarinio 
Vokietijos rubežiaus, Wilson:u 
susitaikimo dvasioje sutiko da
ryti viską kar užtikrinus Frau- 
cijai saugumą.

Francija nori žemių.

“Francijai užtik'žiujta ;kii k- 
Vienas karinis apsaugojimas pa
lei Reiną ir per 50 kilometrų i 
rytus nuo upės, net iki skai
tinio kiekvieno miiltario veiki
mo toj sekcijoj kariniu auktu.

“Bet tas nebuvo skaitoma už 
lėktinu ir priediniai reikalavi
mai privedė prie įsitikrinimo, 
kad juos galima skaityti dau
giai! negu kariniu saugumu ir 
priligstančiais teritoriale kont
role.

“Prezidentas nenori eiti taip 
toli, kad sudarius daugiau Al
sa ce-Lorraine situacijų ir tai y- 
ra ši pozicija prieš tuos reikala
vimus ir gimdo vėlinimą, kol 
kokia nors vidurinė, pozicija 
bus atrasta.”

Kaslink atlyginjniųi, tai yra 
gerų pnospektų, kad greitai 
bus susitarta. Susitarime ne

Šiandie\ ■
Svarbios prakalbos. Rengia LSS. 81-ma kuopa I 

Liuosybės svetainėje 1822 Wabansia Avė. Kalbės I 
d. P. Grigaitis. Pradžia 8 vai. vakare. Visi prašomi I 
atsilankyti. — Kuopos Valdyba.

bus pažymėta dydis atlyginimo, 
bet bus palikta komisijai išdir- 
ti smulkmenas atlyginimo per 
eilę metų.

Taipgi esą artinamas! prie 
susitarimo apie Belgijos ir I'ra- 
ncijbs pirmenybę pasidalinime 
Vokietijos atlyginimu.

i'rue translation filed with the post- 
nnsler at ('.hieago,, III., April I. 1919 
•s rctpiired by Ihe act of Oct. G. 1917

FRANCIJA LAIKYS REINĄ
IKI KOL VOKIETIJA NE- 
UZMOKĖS ATLYGINIMO.

Vokietija turės tuojaus užmo
kėti $1,200,000,000.

PARYŽIUS bal. 3. Pasak 
’inių iš franeuzų šaltinių, tary
ba keturių (VVilsono, Lloyd Ge- 
>rge, Clemenceau ir Orlando) 
beveik nutarė, kad kairy- 
;is krantas Reino butų neutra
lizuotas iki kol Vokietija neuž- 
nokės taikos konferencijos pa
kirto atlyginimo. 1

Sprendžiama, kad franeuzų 
ir belgų kareiviai laikys tą te
ritoriją, nes Suv. Valstijos sa
ko, kad Amerikos kareiviai ne
begalės pasjlikti Francijoj po 
įasirašymui po laikos sutartim, 

O Anglija neturi užtektinai ka
reivių, kad laikius garnizoną 
palei Reiną.

Kaslink finansinių reikalavi
mų, kurie bus uždėti ant Vo
kietijos, Ivcbo de Paris sako, 
kad taryba keturių mano, jog 
Vokietija galės tuojaus užmokė 
Ii $1,200,009,(100 įvairiais pini
gais.

Pristatymas žaliosios mede- 
gos ir išdirbtų lavorų iš Vokie
tijos pasieks nenuspręstą sumą 
ir nickurie optimistai mano, 
kad tas sieks $6,(MM),000,000.

Keli nariai franeuzų taikos 
delegacijos už.tikrino Malim 
kad Franeuzų idėjos apie taikos 
sutartį laimi ir kad susitarimas 
yra beveik, jei dar nepilnai, pa
siektas.

1'rue translation filed wilh the post- 
inaster at ('.hieago, III., April 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Londoniečiai reikalauja uždėti 
mokesčius ant nevedusiuju.

L()NIX)NAS, bal. 2. — “Ko
dėl neuždėti taksų ant nevedu
sių vyrų virš 26 m. ir merginų 
virš 30 metų?” klausia Daily 
Express. “Jie gali geriau mo 
kėli negu vedę žmonės, nes jie 
pinigus išleidžia daugiausia puo 
šalimui.”
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Nedėlioj, Balandžio 6,1919
1126 WEST 18th STREET

Atsilankykite patįs ir savo draugams pasakykite
RENGĖJAIPo lošimo smagus balius. Muzika P. SARPALIAUS

Pirmu kartu Chicagos lietuviai gaus progos pamatyti geriausi geriausio 
vokiečių rašytojo, (i Hauptmano, veikalų PASKENDUSI VARPA, kuri loš Pa
rinktieji Chicagos lietuvių loščjai-profesonalai iš Dramatiško Ratelio, Dra

mos Draugijos ir “Birutės”, Loš puikiai įrengtoje C S P S, Svetainėje, ... 
Veikalui užsakyta specialus dekoracijos iš didmiesčio teatrų, Lietuviškų vaka 
rų lankytojai tos progos iki šiol dar neturėjo,

True translation filed vvlth the post- 
master at ('hieago, III., April 4, 1919 
as require<l by tne aet of Oct. 6, 1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

įdomių žinių paduoda |apie 
padėjimų Rusijoje Chicagos 
“Tribūne’* laikraščio korespon
dentas Frazier Ilunt, kuris da
bar yra Petrograde. Tai yra pir. 
miltinis korespondentas tame 
mieste per paskutinius šešis mč 
nesiūs. Paskutines žinias iš Pe
trogrado suteikė apleidusieji tą 
miestą europiečiai, kurie pasa
kojo, kad “nedorosios Rusijos” 
rilukse kiekvieno neruso kelei
vio gyvastis nėra verta nei ka
peikoj ,

Jei tas ištikro butų taip, taip 
tame nebūtų nieko įstabaus. Ša
lis iš visų pusių apsupta prie
šais ir priversta yra kovoti už 
savo gyvastį. Bet Frazier Ilunt 
yra aiuerikie^is ir jo buvimas

DATRUOTIZMAS 
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIO(JX CITY, IA.

Geresni Bisguitai Padaryti Geresniu Budu

Better Biscuits Made the Better Way

Biscuit

Pirkite tuo vardu — reikalaukite Crispo Caramel Lunch Bar

Sauyer
Chicago

Company
Ncw Yerk

<‘*5 £7 /"A CARAMEL rlSPOLUNCHBAR
REG. jU U. S. M PAT. O F F.

ir kepėjų gudrybė pridėta prie dirbimo saldainių, 
pasekmė yra puikus Crispo Caramel Lunch Bar,

Tcipgi Crispo Crackers biskietai, piragučiai, guo
dies, lidbits, visokio įvairu jpo — padaryti teisin
gai, iškepti teisingai, sudėti teisingai—, pasaulio 
pvyyzdingoje keptuvėje.
Jeigu krautuvninkas negali jums jų guoli, atsiųs
kite nuims jo vardų, arba telel’onuokitc Haymar- 
kel 5169.

ten “nedorosios Rusijos” ribose, 
mažiausiai sakant, yra gulimas, 
ir no tik galimas, bet ir gana lai 
svas, jei jam yra leidžiama šitu- 
kiuo momentu aprašinėti šalies 
padėjimas, jos politika ir viso
kis veiklumas. ,

Šituo jo aprašymu mes ir no
rime pasidalinti su Naujienų 
skaitytojais. Kiek jis teisingas, 
mes nežinome. Matoma, kad jo 
aprašomas Rusijos, ir ypač Pet
rogrado žmonių padėjimas yra 
baisiai sunkus.

yra toks, tai visas pasaulis yra 
kaltas, kad tie žmonės taip bai
siai kenčia.

I.
Petrogradas, kovo 23 d. per 

Paryžių kovo 25 d. — Duona ir 
koralas tai svarbiausieji ©bal
siais dabartinėje rusų revoliuci
jos stadijoje.

Petrograde 90 Nuošimčių iš 
900,000 gyventojų, o gal 5 nuoš. 
miršta nuo bado. Visi kiti dėl 
nedavalgymo yra susilpnėję ir 
negali atsilaikyti ligonis ir epi
demijoms. *

Oficialiai surašai ligoninėse 
rodo 3,900 susirgimų karštine. 
Oficialės skaitlinės parodo, kad 
15 nuošimtis miršta nuo šilti
nės kasdien. Yra epidemija, bet 
nepavojinga. Visame mieste 
kasdien numiršta nuo 200 iki 
500. Prieglaudos namuose ir 
tarp vaikų namuose marumas 
siekia nuo 12 iki 15 nuoš. kas 
mėnesis..

(riminių dažnumas dėl pus

r '.-J '•■1

Kr ???>& A

badžiu vipio sumažėjo pusiau. 
Visu vaizba ir pirklystė apsisto
ję. Septyniosdešimts penki 
nuošimčiai sankrovų uždaryta 
ir visos gyvenimo reikmenis y- 
ra valdžios rekvizuotos ir par
davinėjamos tik komunistinėse 
sankrovose.

Valdžios parcijos, išnešančios 
nuo puses iki vienos aštuntos 
(kilius svaro juodos duonos į 
dieną yra taip mažos, kad pa
laikyti gyvastį jomis negalima, 

Ir jei jis ištikro todėl atsiranda slaptas fparda
vinčjimas ir maistų kainos iš
kilo į padanges. Ruginiai mil
tai imis šiluos verteivius perka
ma po $2 svarui.

Tie, kurie turėjo sankrovas, 
dalis, paskolos raštus, pinigus 
liaukose, visa jiems buvo atimta 
Jei jie nenori eiti dirbti, tai jie 
gali būti tik pardavinėdami vie
ną po kito vilagus, graznai, dra
bužius ir kitas brangmenas.

Tik raudongvardiečiai gauna 
gana pavalgyti. Fabrikų darbi
ninkai ir prasti darbininkai, ku
rie specialiai yra užtariami val
džios, yra sunkiame padėjime 
kas dėl duonos, kuralo ir dra
bužių. Pusė dirbtuvių yra už
darytos ir bedarbių klausimas 
yra didelis. ,

Nors daugumas jaunųjų vy
rų įstojo raudonojon armijon, 
bet be darbo yra tūkstančiai. 
Geležinkeliai yra palaikomi vei
kimo stovyje beveik vįršžmo- 
ginėmis pastangomis. Vožtu

vai yra blogame padėjime, tik
—■ 

25 nuoš. garvežių yra kaip rei
kiant. Pataisyti jų negalima 
jokiu budu delei Rusijos vaiz
bos izoliuotumo.

Maisto la|m$to 'Ukrainoj Ir 
Pavolgio apiclinkėse negalima 
pristatyti badaujantienis dėl ge
ležinkelių sugriuvimo. Naujas 
įstatymas skelbia, kad nuo ko

vo 19 iki balandžio 10 pasažie- 
rių vežimas bus sustabdytas. 
Tik maistai ir kuralas bus ga
benama. '

Maisto klausimas rupi kiek
vienam daugiau negu politika. 
Gyvenimas virto tylia nusimi- 
ninga kova už duoną.

Vyrai įstoja į kariuomenę 
tam, kad gavus pusantro svaro 
juodos duonos ir kilų daiktų. 
Buvusieji oficieriai, buvusieji 
viršininkai ir buvusieji turčiai 
smelkiasi valdžion, kad gavus 
pinigų ir privilegiją nusipirkti 
sau maisto. Šitie žmonės grie
biasi paparkų, kurie buvo pra
keiksmu senąjam režimui ir 
gręsia būti prakeiksmu šitam; 
jie ima kyšius, kad turėjus už 
ką nusipirkti maisto slaptais ke
liais negirdėtomis kainomis.

Kiekvienas praleidžia pusę 
savo laiko berankiodamas mai
stą ii4 koralą. Rusai išstovi ei
lėje ištisas valandas belaukda
mi porcijos, o paskui bederė- 
danii svarą cukraus už $9 ar 
$10 pasiūlomą slaptu budu, ar 
svarą duonos už $2 ar $2.50.

Dabar visiems rupi lik duo 
na ir kuralas ir nei vienas jie 
negauna jų kiek reikiant.

Ateinantis pavasaris pagel
bės išrišti kuralo klausimą. Va
ldžia žada daugiau maisto kaip 
atsiduria vandeniniai keliai upė
mis ir kanalais.

Bet visa užtemdo raudonoji 
armija. Dauginus kaip 50,000 
kareivių stovi viename Petro
grade. šitų vyrų ilgose pilkose 
sermėgose yra čia tirščiau negu 
karės metu buvo “poilus’ų” Pa
ryžiuje, ar Tommy’ų” Londone. 
Jų yra pilnos gatvės.

AR TU NESIJAUTI 
SVEIKAS?

Ar tu retkarčiais jauti užkai
tusį veidą?

Ar tavo akys pamėto savo Ii n 
ksmumą?
; Mes turime sveikatos gaiviu- 
loją ir toniką

PARTOGLORY 
kuris sustiprina tavo kraują ir 
nervus. Partoglory tonikas, 
kuris padeda subudavoli tavo 
visą kūną, sugrąžina tau drūtu
mą ir pripildo tavo gyslas geni 
krauju-

Jis sudrutina ir paakstina ta
vo nervas priduodanl joms lo 
kių elementų, kokios yra joms 
reikalingos.

Partoglory yra tas visiems ži
nomas Elixir kuris yra vartoja
mas visur, yra lai na turai iškas 
gaivintojas is veika tos. Mes ap
lankome daugybes laiškų nuo 
žmonių kuri? mums pranešu 
kaip stebuklingai Partoglory 

jiems pagelbėjo ir (lekuodami 
(mums rekomenduoja kiliems 
- Butelis šio Eli*erio kainuoja 
liktai vienas doleris. Del patar
navimo žmonijai mes siunčia
me 6 butelius už 5 dolerius. 
Visus laiškus ir pinigus reikia 
siųsti tiesiai į (G. 10)

APTEKA PARUOŠA
160 Second Avė., 

New York, N. Y., ..Depl. L. 1.

L M 1‘ S Mos KUOPOS CHORO PUIKUS

KONCERTAS
Nedėlioj, Balandžio 13 d., 1919 

Pradžia 7:30 vai. vakare.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2244 W. 23-rd Placc 

į.—--- ------ ------ --
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Koncerte dalyvaus gabiausios Chicagos spėkos 
Atidarymo vakaro 9 kp. choro gyvu pa veikslu 
daina iš operos baust.

“Misterija”, “Lietuvos Giriose”, Vaizdas su dai
nomis. Mišrus kvartetas.

«
Solo drgė Gugicne, ekonipanuojant St Šimkui 
Taipgi bus duetai ir kiti dailės gabalėliai 
Maloniai uŽkvieČia visus atsilankyti

L M P S 9 kuopos choras

X Revoluicijos a r m i j a n i c- 
kuomet nebuvo tokia s t i- 
p r i kai p dabar. M i 1 i j ti
nas vyrų laiko nusidriekusį per 
4500 myl. frontą prieš ballgvar- 
diečius ir t.ūkininkų karei- 
vijas, prieš lenkus ir suomius.

DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia P.P. D.

PĖTNYČIOJ E, BALANDŽIO-APRIL 4, 1919
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.
Mažne kasdien jie turi naują 
laimėjimą i(r šiant|ien sovietų 
valdžia laiko užėmus daugiau 
žemių, negu kuomet nors pir- 
miaus. Paskutinio laiko per
galės nuvarė baltagvardiečius 
; : tuose kuone iki pačių Juo
dųjų J” ių ir nuvalė Kaspijos 
juros pakraščius.

Šiandie miestų darb’ mikai su 
savo inteligentais miestiniais 
vadovais valdo mužikus, kurių 
yra 85 nuošimčiai. Šitie mies
tiniai darbininkai eina į kaimus 
ir ne lik reikalauja, bet paima 
supiltus javus. Jie paima iš 
turtingo kaimiečio arklį ir pa
liepia vargingiems kaimų dar
bininkams pasiimti sau jo kar
vę. Jei jis neturtngas, jie pa
liepia jam paimti žemę ir nuo
savybę iš turtingesniojo savo 
kaimyno; jei jis turtingas ir tu
ri trejetą arklių, lai jie paima 
iš jo du; jie valdo jo gyvenimą.

Ant jo (kaimiečio) užkrito 
“maistiniai būriai” ir sovietų 
atstovų pamokslininkai. Jis jų 
nenori, bet jis pirverstas juos 
kęsti. Jei jis pasipriešina, jį 
sumala raudonoji armija.

Šiandien šitie milijonai kai
miečių, kurie pirmiaus išmai
tindavo Rusijos miestus ir gel
bėjo maitinti Europą, sako, “šį 
pavasarį mes sėsime javų tik 
tiek, kiek mums patiem; reikia. 
Mes surengsime maistinį s Irai- 
kų.” '

Pačio dėžutė.

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

ebes M. Katauskienė ir Ceplinskiutė.
Šiose prakalbose bus aiškiai nušviesta viso pasaulio 

darbininkų 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.

SUSIRINKIMAS
DR-STĖS 1 WARDOS POLITIKIERIŲ KLIUBO

Atsibus
SUBATOJ E, BALANDŽIO 5, 1919

L. AŽUKO SVET., 3301 Auburn Avė. 
7:30 vai. vakare.

Kviečia visus senus ir naujus narius atsilanky-
i į šį susirinkimų. DR-JOS KOMITETAS.

MI

STAR & <į'Alt-TBW
MADISON PRIE HALSTED STREET

i ... BURLJESCJLJJC —

HIP HIP HOORAY GIRLS
Molerįs ir merginos gali lankytis kasdieną.

Gerb. Red.: — Meldžiu paai
škinti: — 1. Turint pirmas pi
lietines popieras, išimtas kita
me mieste, ar galima gaut pil
nas popieras, apsigyvenus čia 
Chicagoj? — 2. Jei galima, lai 
kokiu budu? — 3. Chicagoj gy
venu treti metai: iš kurio mies
to turėtų būt liudininkai?

—J. Jurkus.
Ats.: — 1. Galima, be abejo. 

— 2 ir 3. Nueikite į U. S. Čir 
cuit Court’ą, Fcderaliuose rit
muose (Clark ir Adams glv.), 
kambarys 600. Pasiimkite su 
s;- ‘.u pirmąsias popieras ir du 
liudininku, čiupai Chicagoj gy
venančius.

Gerb.: — Ką reiškia, kad pir
mą balandžio dieną žmones ap
sigaudinėjo vienas kitą; iš kur 
toks paprotys?— F. Miškunas.

Ats.: — Paprotys apsigaudi
nėti tą dieną yra labai senas ir 
Įsigyvenęs daugelyj tautų. Kaip 
ir iš kur tas paprotys kilęs, nie
kas nežino.

BARGENAS
Ant fanuos. 120 akrų žemes fauną parduodu už $1200 

ir ant lengvų išmokėjimų: $70000 įmokėt, kitus kaip gali
ma. Jeigu per 3 metus 1 nuoš., jeigu per 5 metuš 5^ 
nuoš., jeigu per 7 melus 6^ nuoš. Žemė gera su moliu. Nė
ra kalnų ne pelkių. Miško užteks pasistatyti visiems na
mams. Netoli mokykla, puse mylios. Iš trijų pusių gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti j namą, tai paduokite namo kainą ir apielinkę- At
sišaukite į:

K. JAMONTAS
1739 So. Halsted St., ’ Chicago, III.

.............. .........' .. .... ---------------.-r,-

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

‘ lc ir 2c kariskoc mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-»a GATVĖS
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B«Ss n- LKOKBŠPONOENCUOgl
ŪMA SUTAURINTI

PERKANT CEVE- 
RYKUS

CICERO, ILI

Iš moterų veikimo.

iii polilikiniamo veikime: kurios 
pilietės, bilsnoti už darbinin
ku reikalų gynėjus, o ne tuos 
už kuriuos agituoja kunigas ii

Clarence J. 
uis, Mistouri,

Bloenker Kovo 28 dieną LMPS.

šioju juos 
nau, kad i

jau 1 
mėšit

Neohn padais ir ne
lygiai du metai. Ma
tysiu dar kokius šešis

klausinių, į kuriuos gcrb.

Ii: užteks ir vienam ir an,l- 
ram...

Mano nusii manymu, “kuni- 
gns“Mx)ckus nėra jau toks blo-. 
gus. Jis labai puikiai kalba y-; 
pač apie kunigijos “šventus“ 
darbus. Tuo, berods, kunigai 
lik džiaugtųsi: kada žmonės dau ' 
giati žinos apie musų kunigus,: 
jie greičiau mokės juos apver-' 
tinti....

— Tikras Parapijonas.

Balandžio
Subata

pamokinančių apsakymų.
pataria Ncolin 

ją smagumo ir lik <l< I moterų4 mergeliu.t * 4

faktas, kad

P-nas Bloenker 
padus dėvėti dėl 
nepermirkimo. • 

Tai stebėtinas
olin padai nekaštuoja daugiau už 
tuos, kurie labai' greit nuplyšta. 
Galima gauti su šiais padais naujus 
čeverykus kaip vyrams, moterims 
taip ir vaikams, o kiekviesas Šiau
lius prikala naujus puspadžius prie

Malonia, čiaiivkšlės mo-

mauti apšvictasveikala. Tarpe 
susirinkusių progresisčių malė
si daug sesių katalikių. Ir rei

kuopoj nėra jokių frakcinių pa 
siskirstymų bei nžsivarinėjimo/ 
kaip kad girdėti kitose kuopose 
t /.lai visos narės energinga 
veikia susimienijimui iš švieti 
mosi savo atsilikusiu sesučių. C 4

SO. BOSTON, MASS.

So. Bostono jomarkas.

Pasižiūrėk kiek sutaupei — todėl 
kad daug mažiau porą reikalauni są 
Neolin padais. Atsimink — šie pa
dai pagaminti su patyrimui todėl ir 
yra taip geri ir drūti, 
binėja Goodyear Tire
Bendrove iš Akron, Ohio, jie 
pat padirba ir kojasparninius 
kalnius gvarantuojamus daug 
gesnj nešiojimų negu visokį kiti 
kulniai.

Oeolia^oles

O norėjo surengti agitacijos p ra

Juos išdir- 
& Rubber 

ten 
už- 
il- 

už-

prelog’ litas jis, kaip ir visa
dos. suteikė moterims daug 
naujų ir gurų pamokinimų.

Bu suteiktų pamokų sveika
tos reikalu, Dr. Monlvidas dar 
prisiminė ir apie politiką. Ragi
no susirinkusias tapti LMPS. 
narėmis ir kiek išgalint dalyviui

įėję Cicero miestelio valdininką

Pas mus nesenai pasibaigė 
tautiškas jomarkas. Kiti jį vadi-! 
na “misijomis,’’ kili šidlavos at
laidais, o dar kili kitaip. Manų' 
iiiprulimu. visai nesvarbu, kaip' 
jį pavadintum. Visa svarba! 
lame, kad musų švenčiausi ide-’ 
diškiausi ir tikriausi “kairiui)“

— A. Kaminskienė.

KENOSHA, AVIS.

Atlaidai ir Mockus.

Iškilmingas
Atidarymas

Naujos Bendrovės Sankrovos
Town of Lake apie linkėję 

nuosaviame name
Kampas 47-tos ir Paulina

DUONA KURI DUODA SPĖKĄ 
SUGRISTA ATGAL

Kasdieninis darbas padaro daugiau ar mažiau kūną nuvar
gusiu j pavakarrj.

Galva jaučiama sunki ir muskulus mzli Jaigu darbas buvo 
persunkus.

Gera rieke BUTTl'R-NUT BREAD '‘niauta per visą kera- 
liuka. ir užtepus biskį sviesto ant viršaus, daug ji"»s pagel
bės irpriduosst iprumo.

Pamėgink. Suvalgyk riekulę ir hiojaus pajusi kad tavo spė
ka sugi'ižla.

BUTTBINU!
gera dėl kiekvieno ir visados.

Duokite jos savo vaikams ir mergaitėms, kada jie pareina 
iš mokyklos..

Valgykite su kiekvienu valgiu. Jus negylite valgy li ka nors 
geresnio, visados užganėdins, pagelbsti gauti tvirtą pilvą, 
tvirtus raumenis, «r ramiom) kraujo.

Klauskite savo groserm-se Bl TTER-Nl I’ BREAD jisai gau
na ją šviežia kiekvieną dieną, taipgi vi a ir išparduoda užtai, 
kad ii gardi ir priduoda apetitą. Pabandyk h* buk oačediis.

SCHIRZE BAKING CŪMPANY
VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 
savo groserninko, kokiu bildu jų.s galite už
dirbti $50.00 arba vieną iš šimto mažesnių su

mą savoliuosame laike. Lengvas ir malonus 
darbas. Jeigu kartais atsitiktą ginčai dėl ko
kios nors sumos, ta pati suptu, bus išjupkūJa .vi- . 
sietus ginčijantiems dėl los sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninką— 
juo greičiau, tuo gerihu. Šis konteslas pasi
baigs Gegužio 1-mą.

susinervavo atvykimu į čia lai 
svumaimi “kunigo,“ M. X. Moc c 4 »
kaus. Taip jis pamėgo t;

miršti. Pa v., čia buvo surengi: 
ki luriasdešimls v a 1 a n d t 
atlaidai ir žinote ką? po pa

pamokslą lik ne apie atlaidus 
o apie lą bedievį Mockų. Dargi 
.isvainaniii skelbimą teikės v 4.

perskailvli! Tik labai gaila

ir lodei skelbimas ncHurėjo ver

Belo, kunigėlis labai (barė sa 
vo ‘‘mylimus parapijomis,“ kai 

’ • ėjo klausytųs to “laisvama 
uiu stulpo“ prakalbos ir II 
Parūpijonįs lečiaus su 'tuo jai 
apsipratę. Išėję iš bažnytėlė'

konktrenhi.v

Geriausi Lietuviški Rekordai

žiu anl savo pečių, bet ant galo, 
ir jie neišlaikė. T*k nežini.i ar 
Įie lai supranta ar ne? O gal jie1 
nenori suprasti? Iki šiol |ic vi
saip kolioi’uyo. vidurinius su- 
•ialis'tus ię dabar d. Michelsoną ! [I 
lioniL'arduoja, kam jis buvo nu'

•iii savo ar Lietuvos reikalais.c

irto; jie kalindavo ir dar ko- 
'uodegoms “kapidalistų klap- 
iukais“ “soeialpalriotais,“ “so-!

{('i nereikia kilu nuomonių nie- “ 4 1 v
kini, nereikia koliolis. nereikia

uiti politikavimo davatkomis ir

likim savo darbą po savo pasto
ge. šalin tuos, kurie į palšas 
ninias eina, kurie tautiška dar- 
>a dirba. Bet dabar., kastu 
labar. Vargšai nei neapsižiurė- 
jo, kaip sulindo į svetimą namą, 
po svetima pastoge. Tautiškai, 
ikolėse nugramsdintai ir visai 
'icsocialisliškai svetainei dirba 
visi išsijuosę, rankoves pasipai-

ias “laimes“, ratus, suka gau- 
’o už visokias bezdžionkutes pi- 
ligus iš savo sekėjų. Ir vis dėl 
antiškos nusmukusios ir supil
usios sve tainės... Ne 

ija ką užtai galėtų
ne pamis-

įvyks Sub. Baland. 5
PRAŠOME

visus narius ir draugus ateiti ir pamatyti 
tą didžiausią ir kuopuikiausiai įrengtą 

Bendroves sankrovą Chicagoje.

Dovanos Dienoje
Atidarymo

Išpardavimas visuose skyriuose visą savaitę 
Pirkite Bendrovės Sankrovoje

Polska Korporacya
PALATINE

H12—1114 Milwaukee avė., Kampas 47tosir Paulina.

6,000 narių.

Chicago, UI.

Kapitalas $500,000.00.

1N DAINAVO MIKAS PETRAUS
KAS TENORAS.

I'. 3318—Suktinis. Valia, Valužė

te kada iusu namuose dainuoja 
i>. M. P P;auskas. p-nai Bizaus
kai. p. S Šimkus. Dr. Vincas Ku
dirka ir kili žvmus artistai.

Ki kvienas rekordas graibia 
ant abieju pusiu, Iv. dvi dainas.

lur nusiunčiama.

GRAMAFONV KAINOS NUO 
$10.00 iki $250.00

Šienapiu

E 3796—Bernužėli Nesvoliok. Ei
siu mainai pasakysiu.

Seni žmonės.J .3319—Prirink no
Kur Tas šaltinėlis.

Mano Skarb.is.
cas

nedėlėlę, 
5810—Ant Kalno Karklai šili

tie eiliniai
tie inažie-
ieji.“ bet

lęši uitosios organizatoriai, eks 
ekretoriai ir kiti augšto cino
'.monės...

palieku
esi oaliems skaitytojams.

Raulukas.

faktinė atmaina

EAST CHICAGO, ILT

Naktele.
3511-—Atėjo Žit

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS 
ČIŽAUSKAI.

E 3190—Trjs berneliai, Vakarine 
dainių

E 3211—Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle.

E 3191—-Ant mariu krantelio, Sau
lelė tekėjo.

E 3215—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti.

E 3192—Giedu dainelė, Gegužinės 
(luina.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS.

I'. 3905—Ant 'l'ėvelio Dvaro.
Nesi graudi n k. Mergele.

3906—Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dieną.

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS.

2213—Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė. 
Polka-mazui ka.

E 3316—Polka nuo Rudos. Maž- 
rusiška polka,

E2580—šalies grožybė, Vairas, 
žuvininką Vairas.

E 2581—Gražioji polka, Pavasa-

Atsisveikinimo prakalba-

Kate Bichards ()‘Hare, nuteis
2582 Kalną augštumas, vai 

Kariškas maršas.
Gudri

cas.
E 27()6—Žemaičių polka, 

mazurka.
E 2397—-Klumpakojis, 

ka, polka.
E 3798-'- Kur vėjai pučia.

Kokiet-

Esu ga-

2705—Visur linksmas, šok j ra-

musą,

E 2358—Darbininką Marselietė.
Sukeikime kova.

E 2392—Sveiki Broliai Daininin- E

E 2393—Saulelė Raudona, Jojau E

ir

<

mai

Ma- 
l)r.

no aklo 28 dieną kovo, vakare,

bą E. Chicagos žmonėms.
)pgė ()‘IIare turės pasiduoti ir

E 2391—Už šilingėli, šin Nakčia- 
ly, (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO MARfi KARUžIUTe, 
SOPRANO.

E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva.

E 3812—Sveika Marija, ir Avė 
Marija.

kalą, maršas, Orkestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

E 2651—Vilniaus maršas. Audra, 
mazurka.

E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 
vairas.

E 3305—Stumbriškiu polka, 2 Ju
rgiuko kazokas.

Victoria, Mazurka ir Va
iras. Lįlibio. Igrajino 
klarnetą Beitas.

2360—Va rpel is-Va Iras i r 
no mielas, Polka. 
V. Kudirka.

3910—Himnas Laisvos Besijos, 

MONOLOGAI.

I ()99—- J a u n y s t ės atsiminimas 
ir Referatas anie nosis.

1218 Velnias ne Boba, 2 da-

1170—Kur Baknžė Samanota 
ir Baltrus su Antanu.

1219 —Alano Palvis ii' Antanas.

maršas.
nos Galvos

Kataliogas Knygų, Rekordų. G ramofonų. Auksinių daiktų visiems an! pu reikalavimo paisančiame dy
kai. visokius tavorus prisiunčiame j kitus miestus, už prisiuntimą nieko nerrknojame.
--------------------- - . . ... .......... ......... — --------- - . . ..

JUOZAPAS F. BUDRIK
3313 So. Halsted Street, Chicago, PI.

12 d. balandžio. Taigi čia buvo 
nuskilti nū proga E. Chicagos 
draugams pasiklausyti ir pas
kui ilgai ar gal ir visai jos ne-

savo 12 metų dukrele, kuri pa
deklamavo eiles. Draugė O‘Ha 
re kalbėjo apie, šių dienų daly-

mas ten plėtojasi, kokią jis turi 
galę ir tt. Aiškiai nurodė šios 
šalies kaip “demokratija“ paiso

sulaužė. Užbaigdama savo 
kalbą pasakė, kad jeigu drau
gai norit ją kuo nors gelbėti.

PAVASARINIS AVALINES IŠPARDAVIMAS
Musų pilnas skyrius čeverykų ir oxfordų visai šei
mynai yra čia ir mes pasiūlome visuomenei šioms 
šventėms, sutaupant 35%.
Mes turime pačios vėliausios rųšies avalines, kurios 
kuomet nors buvo rodytos Chicagoje^ ir jus galite 
pasirinkti pagal savo reikalavimą, visokiu įvairiau
sių stailių, už nesulyginamas kainas, atsižvelgiant i 
augštą čevervkų kainą.
Mes pažymėsime keletą įžymesniu skyrių.
Moterims tikros tamsiai rudos skuros, arba juodos 
skuros ox^ordai franeužiško prba cuban kumob’o, 
Irbai stailiški, pirmesnė kaina $5.50, specialiai $3.85. 
Moterims tikros baltos skuros čeverykai, 9 colių au
kščio. skuriniai franeuziški kurpaliai, labai stailiš
ki. Pirmesne kaina $9.00, specialiai no $4.85.
Vyrams tikri pilnos mieros, tamsiai rudos teliuko 
skuros, rankom siūti, visokios stailės, pirmutine kai
na $7.90, specialiai po $4.85.
Vaikams patentuotos teliuko skuros, su baltos sku
ros viršais. su atraitais mieros nuo 3 iki 8; pirmuti
ne kaina $2.25, specialiai po $1.25.
Vaikams ir merginoms tamsiai rudos skuros čevery
kai su tamsiai rudos materijos viršais, 8 coliu augš- 
čio, nauju anglišku kurpaliu, mieros nuo 8Vo iki 2, 
pirmutine kaina $3.85, specialiai po $2.35.

šimtus numerių musų sankrovoje, taip kaip mes aprašėme vir-Mes turime
šuj, bet dėl stokos vietos, mes negalime išaiškinti jų. mes norime visai nada 
ryt įspūdį visuomenei, kad visi tie eeverykai yra čia musų sankrovoje, da
bar, ir mes raginame jus ateiti greitai dėl savo reikalavimų, kadangi šie bar
benai ilgai negali tęsties.
Mes užlaikome augščiausios rųšies čeverykus, tokie yra daro
mi, už kainas pardaoimui taip augštas kaip $16.00 pora, mes 
viską numušime proporcionaliai dėl šio išpardavimo.
Viskas ko mes jūsų prašome ateiti Į musų sankrovą pirm ne
gu jus pirksite, ir mes žinome, kad jus busite daugiau negu už
ganėdintas.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty Street

oartiją. Tuo bildu jus ir mane 
ir save išgelbėsite — pasakė ji.

Publikos buvo apie 600 ypa
tų, tik gaila, kad dauguma, tu
rėjo grįžti namo, nes nebegalė
jo sutilpti į svetainę. Atsilan
kiusieji užsilaikė ramiai.

— Blinda.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Chicago

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSU KAINAS 
ant Dury. Lentų. Rėmų h Stogam® Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS YVRECKING CO.

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

TPpI. AmiitnpiC 3209 
Valandos Po pietą 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki
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'ilinhed Daily eacept Sunday by 
the Lithuanian Ncwh l’ub. Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO. ILLINOIS

»

jienos, kaipo 
dienraštis, minėdamos var
dą socialisto, stato raidę ‘p.

socialisliškas lies, o da labinus iš keleto di
delių šulių. Kaip pergalėto
jams prūsams 1870 m. nepavy-

. .U , > .— kas iššaukė ci-

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., ('.hieago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.
Chtcagoje

$(>.00 Į
3.50
1.85
1.45 I

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija .....................
Savaitei ...........................
Mėnesiui ..............................  50 Į

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, ] 
pačtu:

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

Arba geriau sakant: Kode! Fra nei jos, taip nepavyks ir šių 
Naujienos vadina L. Marteli-( dienų pergalėtojams paversti 
są ponu, o .......
tik delei to 
Martens’as

kad jis draugas nes ir cenlralinės Europos vals- 
yra inžinierius? Jybes.
nėra pripažintas Jos ima atsigriebti daug grei-

ir kitu-visu buržuazišku vai-T C C C

dzin?... Ar ant galo delei to,

čiaus, negu pergalėtojai tikėjo
si. greičiau net, negu jie su-

metimą visų turtingesnių mai
stu provincijų. Talkininkai, 
pertraukdami su Rusija ryšius 
ir atsisakydami paremti jų prieš 
Vokietiją, davė jirogos užkarti 
jai Krest Litovsko sąlygas, kas 
dar labiau suliprino Rusijos ci- 
vilę karę ir separatines tenden
cijas. Talkininkų politika in
tervencijos klausime, pagalios, 
buvo akstinas, pažadinusia Ru-

tardavo kiekvienam paminėji
mui Rusijos bolševikų.

Kur-gi tos minios dingo bal
savimo dienoje?

Dalykas paprastas: tos minios 
didelėje didžiumoje susideda iš 
nepiBečių. Dalis jų, be to, su
sideda iš žmonių su anarcliisliš- 
kais ir “aidobbsti.škais” palin
kimais; jie nebalsavo “iš prin
cipo.”

trypia, šokinėja, kraiposi, šai
posi, balsų maino, net užkimęs

atrų ar monologų lošia, 
kalbos turinys 
išvirė riebus šiupinys.

Riebiai moksliškai, storai lilo- 
zofiškai, demokratiškai pamo
kino. Nuo pat senų-senovės 
laikų iki šios dienos istorijos 
lapus pavartė. Nuo pat vieno

O pra
mini galvoje

tvirkinto 
puldinėjimo ant praeivių ir tt. 
Tai miesto valdžia ir kartu mu 
sų pačių apsileidimas.

Miesto valdžia, kurių mes 
išsirenkame dabojimui tvarkos, 
visai• nepaiso, kad nepilname
čiai vaikezai nakties laiku val-

kad pačios Naujienos vis dar i dalinimą.
nepanori būti prielankios kai-
riųjų socialistų dvasiai ir lt.? šiandie yra galimybės, kad 
O gal toji ‘p.’ lik per klaidą ne tiktai dar stipriau apsigink- 
len pastatyta? I'ad tikiu, kad Į Inos Rusija, o ir kad ji savo gin- 
Redakcija paaiškins. —Drau
giškai, ‘Naujienietis, J. Mėta.”$5.00 I

| I Trumpai paaiškinsime. Yri
1.25 (dabar žmonių. — tarp jų pasi

Pinigus reikia siųst Pačto Money į n:e|js » 
Orderiu, kartu su užsakymu. ' ’

Katalikų bažnyčia 
prieš darbininkus.

rupinasi lik vienu dalyku: 
ir kaip prisikabinti prie 

I Naujienų. Jeigu ne prie ko ki- 
i ta, tai nors prie raidės: — Kam 
čia padėta ‘p’, o ne -d’, arba ‘a,’

kur I I X*

rijos, Austrijos ir Vokietijos 
ginkluotomis jiegomis. Tuomet 
į .‘|ilą siisiyicnijimą butų, be 
abejonės, įtrauktos, gerumu ar
ba prievarta, ir mažesniosios, 
lar|>e jų esančiosios, ša lįs: če- 
ciai, rumunai, lenkių, serbai ir 

, k. Šilas tanių susivienijimas 
butų |)akankamai galingas ne

uos
senai mbiėjomc “Napjie-j° 1 

kad Olandijos Rvmo ka-|^’a
. ...... ; iza.aa.. ‘ .... tie prieteliai daro didelę islori- 

— daro svarbius išvadžio- 
I jimus, kam Naujienos pritaria, 
j kam nepritaria, su kuo jos ei
na. o kam priešingos. Kas skai
to Naujienas ne tam, kad tik 
priekabių j ieškojus, bet tam, 
kad žinių pasisėmus, pasaulio 
politinį gyvenimą ir darbininkų 

I judėjimą sekus, susipažinus su 
. . . j įvairiais dienos klausimais —

mu ganvto ai, kovodami su so- , , XT . .' taS'Zino, kur Naujienos stovi,
ciabstu darbininku judėjimu! . . ... .. .■’ su kuo jos eina ir kam pnlarii. 

eina dar toliau. Telegramos ... . , .. Naujienos buvo, vra ir bus dariu,; 1-../1 J

pasikėsinimo uždėti ant jų savo 
jungtą, o ir eiti užpuoliman ant 
jų.

Aiškus dalykas, kad šitokia

Ir šiandie talkininkai žiuri su 
baime j milioninę rusų kariuo-

Amerikonų darbininkų mi
nias socialistų pakrypimas į 
bolševizmu ne liktai ne pritrau
kė, o net ir atstūmė. Apie du

Jių ir visų luomų kultūrų per
kratė. ' Tai vis j ratą sukdamas 
viso mokslo smetonėlę nugrai-

Talkini likus nemaloniai nusle-

narebijos dalis kviečia talkon 
Rusiją, ir kad su Rusija ketina 
iižnK'4“-sli ryšius taipgi ir Vokie-

socialistai. susiėmė naujoji dar
bo partija, išgyvavusi išviso lik
tai apie trejetų mėnesių.

Nejaugi tie žmones, kurie va
dina save “Ibolševikais”, neturi

Vicnas įtik vožniausis sakinys 
v

keikia socializmą ir aistriai, i 
skoni imi knot grūmodami, 
draudžia katalikams priklau 
ti socialistų organizacijoms 
bent draugauti su socialistais

Bet pasirodo, kad dar ir

$v-
:»r

ponų, kurie* Paryžiuje daro 
“taiką,” ne jų atstovaujamųjų 
elementų namie. Bet kas pa-

zint bado mirties pavojaus, at
mesti pažeminančių laikų. Vo
kietijos valdžia jau esanti pa
siuntus K. Kautskį Maskvon 
tarties su bolševikais.

Bet juk niekas kita, kaip tik
tai talkininkų kėsinimąsi ant 

cenlralių valstybių žemės, turto

rungties prie apsigynimo.
Imperialistinė centralių vals-

Kas privedė Rusiją prie to
to 

nepakankTrr* Darbininkų dusių. ios mililare valstybe? Juk pus-
jų valdžias ir sistemų, kurios 
vaisius buvo ta politika. Ne

ją cirkuliarą, kurį jis siuntini 
jas visiems darbininku

me cirkuliare arcivyskupas grali 
dena samdytojus, kad jie nepri-jj 
imtų i darbą ne vieno darbi
ninko kurs priklauso socialisių 
organizacijoms arba dagi ama- 
tinčms unijoms t

Akyvaizdoje pervartų, kurios

į ninku vienybės skelbėjau, darbi- 
( ninku sąmonės budintojas. Žo- 
dzin, Naujienos yra darbininkų 
organas, vadovaująsis tarptau
tinio socializmo principais,,o ne 
airiųjų — dešiniųjų “dvasio

mis.”

Pi lie translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., April I, 1919 
as rcqūli ed l>y the act of Oct. 6, 1917

Imperialistinio pašau 
lio politika. •

<

ima
ir antj

lutus naujai s
šiu t 
lė ir induslri

katalikų vyskupai užsimu

C.hicagos “ I ribune,” vakaryk
ščiame numeryje, rašo:

“P-no Frazier IlunTo aprašy
mas Raudonosios armijos išaiš
kina, kodėl Lenino valdžiai pa

nikas ir maldauti samdytojų,! vyko atsilaikyl ir išplėsti bolše- 
kad jie socialistams ir šiaip or- vizmo kontrolę ant Ukrainos. Ji 
ganizuoliems darbininkams dar ( anaiptol nėra “sans-culottcs’ų* 
bo neduotų. gauja. Ji yra armija kareivių,

Suprantamas dalykas, kad ta-j gerai maitinamų, gerai apreng
siu jų pasimojimas ant socialiu-i tų, gerai apginkluotų ir apvil
tų yra tik Donkišolų pasimoji-j pintų, laikomų aštriajn kariš- 
mas. Olandijos socialistų ir kam paklusnume olicieriams, 
darbininkų judėjimas yra taip kurių lukstančfai buvo oficie- 
sliprus kad nuo to jis nemiken* i riai senojoje armijoje. Re to, 

>, tai grei- .šita armija dabar jau susideda 
į žmones iš iniliono, o Leninas tikisi pa- 
tariamie-' didinti ją iki 3,(XM),0Q(k
Ibėjai i<- “Net imant domon didžiosios

lau ir ihkmė

a saldis 
is, tiri

priklauso darhinin-

ar proto darbu tveria visus žino 
nių kultūros Iširtus. Teis tur
tais iki šiol naudojosi tik tra
nui, darbo žmonių išnaudotojai. 
Dabar atėjo tu darbo žmonių iš- 
siliuosavimo valanda. Kas dar 
nori šitą jų išsiliuosųvinio judė
jimą sutrukdvti, tas nori alie-

galinga armija, kuri gali susi
jungti su panašia arba net ge
resne armija, , suorganizuota

pavojui! demokratinės 
gvvvbe.”

išstačius
Europos

Europą

jų m gaišią gesinti.

Nori paaiškinimo 
čia jis yra.

Apie “demokratinę
“Tribūne“ kalba, žinoiųi^ę tiktai 
akių apdumimui; demokratybė 
tam laikraščiui niekuomet ne
rūpėjo. Jisai yra susirūpinęs 
dėl imperialistines Europos li
kimo.

išticsų, yra ko misi

Vienas musų draugas alsinu 
lė mums šitokį klausiamų laiš 
l..i; •

apimtosios šaljs, po sumušimo

vas ir, atsispyrimui prieš talki
ninkus, rengiasi susijungti į

žią, Rusijos kariuomenė buvo 
visiško suirimo stovyje.

Centralinėje Rusijoje, bolše-

gu baimė prieš grūmojantį pa
vojų nesuvaldys užkariautojų 
godumo.

go didelė kariuomenė svarbiau
sia dėl dviejų priežasčių: nepa
siliaujančios vidurinės karės ir 
stokos maisto. Bolševikai lik-

Dienos Klausiniai
P. Grigaitis.

valdžią savo

e i jos i s visų pusių.

sidaryti kelią į atsimetusias 
provincijas, kurios yra turtin
gos duona — Ukrainą, Dono ap
skritį, Sibirą^ir lt. Cenlralinci 
Rusijai, atkirstai nuo šitų pro
vincijų, grasina bado mirtis.

Bet stoka maisto centralinėje 
Rusijoje yra, kaip ■matyt, ir vie
na svarbiausiųjų
stumiančių minias į bolševikų

apie bolševikų kariuomenę mi- 
nėtasai “Tribūne” korespon
dentas:

“Kas tikrai laiko daikte armi
ją, tai yra veikiausia duona ir 
mokestis. Kareivis gauna pus
antro svaro duonos kasdien, ir

Jį pirmutinį 
jam pirmuti- 

Jisai ima dabar 
po $35 mėnesiui. Senosios plė
šimo dienos lėčiau praėjo. Jei
gu kareivį sugauna bevagiant, 
jisai tampa sušaudytas.”

•'Poliaus Frazier Hunt sako, 
kad didžiuma oficierių vielų ir 
visos kariuomenės štabo tar-

visokios rųšies.

Vienas tautininkų laikraštis 
rašo, kad socialistai atsisaką 
rinkli parašus po reikalavimu 
J Geluvai neprigulmybes, ir iš to

listai “visiškai nesirūpina gim
tinės (šalies) laisve.“

Pirma negu lokius priekaiš-

pasakyti, koks bus lasai reika
lavimas. Keletas mėnesiu at-

v

gal juk musų klerikalai su deši
niaisiais tautininkais vadino 
Lietuvos “nepriklausomybe” 
jos prijungimų prie kaizeriškos 
Vokietijos. O (laitai r kaikurie jų 
jau stojo <iž Lietuvos suvieniji
mą su šlecheckai — klerikališ-C

ipsireiškia visų
pirma jos teiseje spręsti apie 
savo likimą. O musu klerika-C c

lai su tautininkais niekuomet 
nereikalavo šitos teisės Lietuvai, 
ir nereikalauja dabar.

C.hicagos miesto rinkimuose 
radikalių darbininkų balsai pa
sidalino tarpe trijų partijų: so
cialistu partijos. socialistinės

Pastaroji gavo daugiausia bal
sų: 51,167; socialistų partija ga
vo 23.105; socialistinė darbo 
partija — 1.715. Nė vienas šidylos senaisiais generolais ir.

buvusiais caro armijos oficie-į
.. . v - . .v. (rinktas. Socialistų partija pramuš, vadinasi, žmonėmis, isla-; v 1 3 1

• • i . .....o. laimėjo ir tas dvi vielas miestotiiiluiv lz‘. l ) įsu* 11111- ■’

taryboje, kurias ji turėjo.
Tni yra bloga. Bloga ypa-

na kariuomenėj šiandie esanti

senaisiais laikais.

gal kareiviai be pasigailėjimo

meginusį įvesti disciplinų, žmo
nes neimlų taip trumpu laiku

vertusis juos prie to. Bet
pri-
ap-

balsų skaičius nupuolė beveik

Kovo 31, 131!) m., rašydamos 
apie paskirtąjį Rusijos sovie
tų atstovą Suv, Valstijose ir 
injnėdanios to atstovo var
dą tarp-kitko sakote: ‘p. L. 
Martelis,’ ir lt. Kodėl gi Nau

< tinklais, pasirodo, galima su
triuškinti ginkluotų kitos šalies 
jiegą ir taikinai paklupdyti jų 
ant kelių, Bet ginklais negali
ma atimti gyvastį iš didelės ša-

Molcrįs per karę nieko dau
giau ncišlošė kaip tik sau kel- 

Alsilankęs į rytines valstijas, nes, o kunigai tas moterų kel
nes prakeikė....

Tur bul tokiu lai biulu pas 

rytiečius bolševizmas aiškina
mas. Nes ('bieagos karšti kal
bėtojai kitaip socializmą aiški
na. Jie rimtai; turi tvirtų ar
gumentų tikrų fakltų: “Naujie
nos,” Grigaitis, Ifolstryčio po-

Das, ir šiai dabar šFLaisveje” 

randu tų prakalbų “aprašy-
mus. Vienas Korespondc 
šo, kad Worcesteryje aš 
dau, kiek galėjau ir kaip 
tau” Rusijos bolševikus ir Vo-

se, balius ir kitas vietas. Ir 
daugelis jų nešiojasi ginklus!

falai, nieko stebėtina, jei 
tie jaunieji pabustos užpuldinė
ja praeivius, apijjlėšia ir net 
užmuša juos.

Butų kas kita, jei musų iš
rinktieji valdininkai neleistų 
kiekvienam, kuris tik užsima
no, nešioties revolverių. Pakai- 
nuolų po 100 dolerių į metus už 
laisnį ir dar neišduotų laisinio 
tam, kur neturi dviejų gerų 
L'ondsmanų, matytumėte kaip 
sumažėtų skaičius tų ponai
čių, kurie dabar 
up ’’*

Ir mes, tėvai, 
kad neprižiūrimi“
čių kūdikių. Juk ar mažai ra
sime tokių tėvų, kurių Jonukas

daro “liands

esame kalti, 
savo augali

“plu
šu pra-

aprašymui” mano
So. Bostone, ir

riuosius” sąjungiečius “jude
siais,” “sorkininkais,” '___
Jais,” “valkatomis,” padaužo
mis,” “smarvėmis” ir tt.

Aš kaip gyvas dar nesmi var
tojęs tokių .arba panašių šlykš-

šaltinių, iš kurių semdami dar- 
biidnkams apšvietų skleidžia.

Visos prakalbos to vakaro į-
“niek-’spudys man atsivaizdino šitaip:

Vaikų būrelis — susitūpę, nu-

melagiai

žadėjo duonos parnešti. Parei
damas tėvas, pamatęs vaikus, 
žino, jog išalkę, duonos laukia, 
o tos kišenėj neturi; sumoja

nesupranta, kad šitokiais nedo- j ^aip nors vaikus užbovMli, kad 
rais prasimanymais jie demora- užmiršus. Priėjęs^artyn, 
lizuoja skaitančią publiką' ir | Jaukas išskėtęs, žiūrėdamas į 
puldo spaudos vardą žmonių a- au8šlą ima šaukti:

. —Balta varna lekia varnak>se i *
balta lekia — Vaikai išsižioję

žiopso. — Sušaukim 
varnelę, sušaukim tris

True translation filod with the post- augšlyn
inaster at Chicago, Ilk, April I, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. (>, 1917

kelių darbininkai, vadovaujami 
social-demokratų ir social-revo- 
liucionierių> sustabdė komuni
kacijų, protestuodami prieš bol-

lis bevielio telegrafo pranešimas

Londono “Times,” be to, pra

eina ir kituose cenlralinės Rusi- 
tL-

jos miestuose.
Cbieagos “Tribūne” kores-

graluoja iš Petrogrado, kad 
raudonosios armijos kareiviai 
gauną po pusantro svaro duo
nos kasdien, o darbininkai lik 
po pusę svaro.

to diktatūra.

Balta Varna
[Įspūdžiai iš prakalbos].

Svetaine pilna publikos. Visos 
kėdės prisėdusios dar ir pasic-

»s

akdamas, ima šaukti: — Uliuu

sim, n u peši i n — ulniuii!
Vaikai nors varnos nemato,

kia: l’buii, varnele! uhuuu! lėk 
šian, varnele, ubuuuii! — už-

tomą
Bet tėvui reikia dar kaipmors 

apsukti, ima vaikus guodžioti:
— Mes, vaikai, sušalę, nudris- 

kę, basi be balų, be naginių, 
senai kenčiam išalkę; reikia 
kiauras dienas naktis

varna.

ponui 
dirbti, jums bandą ganyti, ant 
šalčio, ant lietaus
mėseles, nė duonelės nėra... bot

kitaip:

nė

ties! Motin,* ar paklausi savo 
sūnelio, kur jisai buvo? Jeigu

ko jisai ten išmoko — motina 
niekados nežinos... Jis išmoko 
piktžodžiauti, užpuldinėti pra
eivius ir vagišauli. Iš pradžios 
jie išbando savo laimę pasiti
kę nusigėrusį žmogų. Vėliau 
jie neapsilenkia ir su blaivai
siais-.

Tokių pasekmių duoda ne- 
prižiurėjimas kūdikių.

nors kiek sumažinus tų piktą? 
Keikia raginti miesto valdžią, 
idant ji žiūrėtų, kad butų gera 
tvarka, lai padaryti lengva. 
Namų savininkai privalo susi
tarti ir surinkti užtenkamai pa
rašų, po peticija reikalavimu, 
idant miesto valdžia pravestų

linių uždrausta slankioti gat
vėmis ir stumdyties ant gatvės 
kampo po devintos valandos

mano supratimu, duotų gerų 
vaisių. Jis išgelbėtų daugelį 
beaugančių jaunuolių nuo pa-

Kuriems rupi šilas klausi
mas, tegul pagalvoja pasislen-

— Žilas Senelis, A. B.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

netrukus, vaikai, bus
Matote, kokie laukai dvaro, ru-

Coal Digger, Auburn, III.—A. 
čiu už iškarpą, Im'1 žinutės ne- 
bcnaiulosime: įdėjome augš-

kepsim baltos duonelės, 
valgysim, su sviesiu..
karvės daug pieno duoda... Po-j gai, tik steių 
ną išvarysim bandos ganyti, po- tį trumpiau, 
nią — kiaulių šerti. - 
šokinėja, delnais ploja 
giasi. — Ponas išgins

į mes nebeganysim, —
— išsivirsime lašiniecių su psnelis jis butųIšeina pirmininkas, praneša:'

Visi domingai alsikr 
pagrindas ir nutilo.

Pasirodo prelegentas.

sušunka:
Bolševizmas plėtojasi! Bol

ševizmas viršų ima! Bolševiz
mas pergalėjo! — net pašokda
mas šaukia. — Visi laikraščiai 
prirašyti, kad Vengrijoj jau bolpereitų melų pavasario rinki

mais. Ir tai, nežiūrint Jo, kad 
partija agitacijos sustiprinimui 
leido dienraštį ir karšiai apelia
vo į ‘Ujolšcvikišką” minių ūpą. 
Balsavimo dienoje “Cbicago 
Socialisl” išėjo su anlgalviu 
per bisą puslapį: “Hovv many 
balsheviki in Chicago?” Rinki-
mų kampanijos laiku socialis- tas įsismaginęs ne tiek 
tų prakalbose būdavo pilna pub kiek visokių mimikų

šiną žinią turime pasveikint tris 
sykius sušukdami: Ura! ura! 
Ura-a-a!

Pulika atkartoja: Era, uur- 
riaa! — Plešku, plešku, plešku, 
delnais.

šiltos 
dvaro Ant. Jocius. — Rašote neblo-

džiau- naudoti. Viena, panašus slrai- 
Irandą, f psnelis jau tilpo Naujienų nr.

75; antra, kaipo agitacinis slrai- 
geriau tikęs

prieš rinkimus. Rusinėkite 
mums dažniau.

cibuliais, ištolo kvėpęs. Atlėks 
balta varna, sugausime mes ją,

' ntipešime...
Lygiai kaip tie vaikai balta 

varna džiaugiasi, taip mes orą-j 
toriu us kalba džiaugdamies iš 
svetainės išsiskirstėm e.

— Žemaitė.

Kazimieras Gugis

Skaiątoju Balsai

Vcda visokius reikalus, kain k r imina liukuose 
taip ir civiliSktUtse teismuose. Dura 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halstcd St.
Ant trečių lubų

Tcl. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
i?' H. Bcarborn St.

H1MI Unity Bld«.
Central 4411

i Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Žilo Senelio žodis.

legen- Aš, Žilas Senelis, per ilgus 
kalba melus gyvendamas (’liicagoj, 
rodo:' turėjau progos patirti vyriau- 

siulymus laikos, parvertė laiki- likos, kuri entuziastiškai Įiri- rankomis mosuoja, kryžiuojasi, šią priežastį jaunų vaikėzų iš-

'talkininkai, atsisakydami 
priimti Rusijos revoliucijos pa^

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i •

CENTRAL MANUFAGTURING
DISTRICT BANK

1112 W. 35th SI. Tek Drover 6310 
Chicago, III.

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

Žfe '1:1!č'-JfeJ (jL-iitS <■'jLžAį.iii,ib'kL'
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BRANGUS 
DRAUGAI

DARBININKAS, kurį aš tau
kiausiai sutikau YVilson & 

Company įstaigoje, Chicagoją, 
buvo tai dieninis sargas. Jis y- 
ra tikras sargas ant sargybos 
visuomet veiklus, meilus, links
mus ir didžiuojantis sargas. Ar 
jus pažįstate jį? Aš jums papa
sakosiu.

Vos dar trįs metai atgal, šis 
sargas persistalydavo save kai
po tikra mašina. Jis jautė, kad 
užima žemiausia vietą, nes visi 
laikydavo jį žemiausiu. Niekas 
nemanė, kad sargas turi kokią

tinka Andriuku!; ne daugiau 
kaip du kartu į metus. Tai kaip 
gi neskubėti, kad pribuvus ank
sčiaus už kitus ir pąsilinksminus 
esant liuosam. Visai liuesu 
nuo šėrimo ir gimimo galvijų.

Seimininkas išleido Andriu
ką į jomarką — ant visos die
nos. Viena dėlto, kad mieste
lis buvo nearčiau kaip dvi myli, 
antra, netaip greitai jis gali 
parduoti savo du krepšiu, ku
riuos jau senai turi nusipynęs*

Persirišęs per pečius krep
šius išėjo Andriukas miestan, į 
jomarką, parduoti darbą savo 
loenų rankų ir nors kartą nusi
pirkti “bulką“, kurios jau se
nai jis neragavo. Juk tai bus 
jo locni pinigai, kuriuos jis pats 
uždirbo! Tad kodėl nedavus 
niekam guro žodžio, jis negali 
nusipirkti sau “bulką“? Juk 
krepšius nupynė jis pats. Reiš
kia, jis jų šeimininkas.

Parėjus kelis verslius, kuomet 
saulė pakilo augščiau, keliai ir 
lakai užplūdo važiuotais ir pes- 
čiais. Vieni važiavo prie veži
mų, arklius ir karves pririšę, 
o antri ėjo pešti, vesdami savo 
naršus ir karves, arba nešdami 
lagaminus, kuriuose nežinia 
kas buvo. Dar kili, taip pat 
kaip ir Andriukas, nešė pinti
nius krepšius. Visi ėjo mieste
lio link, visi smagus, visi su vil
čių parduoti nešamą ir paskui 
nusipirkti didHę, baltą “bul
ką.“

Nors prakaitas varvėjo veidu 
ir marškiniai jau buvo šlapi 
bet Andriukas skubėjo labiau 
už kitus, kad ateiti anksčiau ir 
pirmiau parduoti krepšius, nes 
Ibuvo girdėjęs, kad pavėlavę 
tankiai turį neštis atgal, namo...

Juo arčiau miestelio, juo ke
lias darėsi pilnesnis: visi lik 
eina, visi važiuoja palikdami už 
savęs debesis tirštų dulkių...

Ant galo, lyg pro miglą, pa
sirodė bokštas stovinčios ant 
kalno medinės bažnyčios, o va
landa vėliau pasigirdo pirmas 
varpo gan dėsis

Vieni žegnojosi, kili tarytum 
visai to nepatėmiję, ėjo suplu
kę mislydami tik vienų mintį 
būtent: kad tik nepavėlavus...

Kada Andriukas atsidūrė ant 
rinkos, visur eiles užėmė visą 
vidinį. Vienoje pusėje pirko 
mainė ir pardavinėjo arklius, 
kitoje pusėje stovėjo eilės kar
vių, o šalyj mažyčių sulinkusių 
krautuvėlių, kur pro langus ir 
duris kyšojo žodelių barzdos ir 
parūkai, buvo smulkmenų tur
gus. Ten sustojo Andriukas.

reikšmę gyvenime. Visos dienos 
jam būdavo panašios. Niekas 
neatsitikdavo nuo saulės užte
kėjimo iki laidos, kas butų galė
jęs palengvinti jo nuobo<tų gy
venimą. Jis buvo neužsiganėdi- 
nes kaip ir dauguma darbininkų, 
kurie neišgirsta meilesnio žod
žio ar atkreipimo a lydos.

Tečiaus trįs metai atgal šiame 
mėnesyje, naujas gyvenimas a- 
pėmė sargą. Tai buvo padaryta 
mažu mandagumo veiksmu. 
Stebėtina, kaip maža pagarba 
permaino dalykų stovį visiems 
Pagarba išgainiojo debesius ir 
apipylė takelius saulės spindu

liais. Pavelikite man pasakyti 
ką esu girdėjęs nuo to sargo.

“Ką jus manote ponas Wilson pir
miausiai padarė, dienoje kuomet jis 
paėmė į savo rankas visus dalykus 
ir da* ė jiems savo vardą? Supran
tama, jis atėjo j mano grjtelę, pa
kratė mano ranką ir tarė: ‘Jonai, aš 
noriu, kad jus supraskite, jog jus u- 
žimatC“ labai svarbią vielą. Aš rei
kalauju kpd JUS atsargiai saugotu 
te musu dalykus. Tiek aš iš jūsų 
pasitikiu. Jeigu tu Įdėsi visą savo 
širdį j darbą ir gelbėsi man pagal 
savo išgafr, aš busiu tau labai dė
kingas. Nuo šio laiko tu busi deši
nini ranka visu dalyku (biznio). 
Man yra reikalinga tavo pagelba , i» 
dant turėti pasisekimą. Aš tikiu, kad 
mes busime geri draugai. Ką tu apie 
tai turi pasakyti? Beabejo aš atsa
kiau, ‘Gelbėsiu jums ir esu labai dė
kingas, kai jus manote, jog aš galiu 
jums pagelbėti.’ Nuo to laiko aš vi
suomet esu linksmas. Aš labai did
žiuojuos savo viela, kuria aš užimu* 
Ponas VVilson ' isuomėt šneka su 
manimi ir parodo, kad aš jam patin
ku. Aš esu paprastas žmogus ir kuo
met užveizda gerbia ir pasielgia su 
manimi teisingai, las turi labai di
delę reikšmę nustatyme mano gyve
nimo pažvalgos. Aš dabar jaučiu, 
jog esu tikras žmogus ir atlieku rei
kalingą ir naudingą dalrbą“.

Laike penkių sąvaičiy, kuomet 
kiekvieną dieną aš atsilankydavau 
j Wilson ir Kompanijos įstaigą, Jo
nas ir aš sugyvenova kuopuikiau- 
siai. Mes turėjome daug draugišku 
pasikalbėjimų. Jis supažindino ma
ne sudautf kitų darbininkų, kurie 
visi gerbė* sarg?j. Jis apsirengia mė- 
l\nais rūbais ir stovi ant sargybos 
su lokiu pat pasididžiavimu, kaip ko 
manduotojas Suvienytųjų Valstijų 

karinio laivo palubės. Panašus dva
sios stovis tiktai suteikia biznyje 
pasisekimą.

Kitas darbininkas — tuom sykiu 
jauna moteris — papasakojo man, 
kad pagarbą, kuriai išreiškė ponas 
\Vilson savo sargui, buvo patėmyta 
šimtų darbininku, kurie stovėdami 
pi ie langu žiurėjo kaip ponas Wll- 
son ėjo savo raštinėm Jinai sakė: 
“Aš negaliu jums nupiešti, koks 

nžsiganėdinimo jausmas apėmė mus 
* 'sus. Greitai žinia pasklydo po visą 
įstaigą, jog ponas \Vilson pirmiausia 
atlankė sargą. Pasikėlė šauksmas 
po visus skyrius, — Susilaukėme ti
kro vadovo; dabar galime įdėti visą 
savo'širdį į darbą; beabejonės da
bar musų darbas bus apkainuotas; 
gausime teisingą atlyginimą! Jus 

neturite supratimo, kokia proga ta
po suteikia vienu sykiu. Mes ėjome 
prie darbo su palengvintomis širdi
mis, negu pi r Bliaus. Mes ėjome prie 
darbo ir jautėme, jog mes privalo
me atlikti ta darbą gerai. Nuo io 
laiko ir iki šiandien mes atliekame 
gerai savo pareigas. Ponas \Vilson 
visus mus atlankė ir da* C suprasti, 
iog jis reikalauja musų pagalbos. 
Taipgi davė .suprasti jog jis bus la
bai dėkingas, jeigu tik pašvesiiue sa 
vo lojališkumą ir entuziazmą. Kal
bėjimas i mus draugiškai buvo di
delė .naujiena. Jus galite persislaty- 
ti kaip linksmai pieš visi tuomet jau
tėmės.

Nepasakok man, jog menki, daly- Žydai, perktųičiai ir kaimic- 
kai sudaro visą gyvenimą,kadangi j v./.... . ...
jie ištiki ųjų tai sudaro. Argi jus ne-Į cuu degiojo pro vienas kitą, 

■/•‘"'•.'•ide to nienkučio pasakymo, j skubėjo, stumdėsi tverdami ko- 
Mazi dalykai, akla nepatėmyjami t . <

m;iži dalykai, sudaro visą prasmę gy | kią lai gyvą, margą jurą zmo- 
‘ enimo; žodis, žvilgsnis, vienatinis : l>r;(* kamno krmlnvės slo- 
lonas gali pu vešli prie ramybės ar 1 I1( K<,,,,l,() KiaillUVtb Šio 
ginčų.”

Zoilžiai, žvilgsniai, (onai — alsi- 
kreipinio budai -»■ \Vilson ir Co. |s- 
laigoj veda prie ramybės ir laimės. į (|.,įs jr priedų

Savo sekančiame laiške, kuris tilps 1 e
šiame dienraštyje įįž vienos savaitės ; smuikus, 
nuo šios dienos, papasakosiu apie ■ (-i_, ,llU <n.. vin
kilus dalykus, kurie prirodo, jog Į ( ‘ VtZUllŲ, glltZld. Vl(-
širdis darbe veda prie užsiganėdi-1 ui džiaugdamiesi geru sumainv- 
ninio ir pasisekimo. .... ... ? ,

Su iiki-a pagarba, ' kll‘ ‘li,r rengrlaniiesi cili
Willian. C. Froman, ! Vienur gilusi šauks-

131 E. 23rd St., New York, mas, jog parsiduoela geri ir pi-
( Apgarsinimus) Jty debatai, kitur piragas,' tre-

žodis, žvilgsnis, vienatinis

turtinę maino lygiomis su prie- 
armonikas, 

Kirk toliau kiti sti-

JOMARKAS
Br. Vargšas.

Andriukas šiandien pakilo 
anksčiaus negu visados. Kada 
pirmi saulės spinduliai apšvietė 
didelius sidabrinės rasos lašus 
ir pirmas viturys, garbinda
mas gražų rytų, pakilo į padan
ges. Andriukas jau bėgiojo a- 
pic kulis Šerdamas ir girdyda
mas gyvulius. T«i buvo jo 
kasdieninė tarnystė.

Apsiliuobęs tekinas parbėgo 
namo ir užkandęs sausos duo
nos su džiovintu suriu, leidosi 
į kelionę.

Retai panašus atlaidai atsi-

|.čhir šaltesnis už leda limonadas. 
|O gale rinkos, už eilės drobe 
! temptų budelių, kur parsidavi- 
Į nėjo rožančiai, paveikslėliai, 
į švilpukai ir kitokie niekniekiai, 

sale šventoriaus sėdėjo būrys 
elgetų, ir lyg pritardami tam 
belakei ui ūžimui, net paraudę 
traukė kokią tai giesmę; apie 
juos stovėjo minia žioplių.

Ilga jau valanda, kaip vaikš
tinėja Andriukas iš vietos į vie
tą, bet nieks neperka jo krepšių. 
Maža jo širdutė vis labiau ir 
labiau plaka iš baimės, pilnos 
ašarų akutės lydi kiekvieną pra
einantį, o raudonos nuo karščio 
luputės nuolatos šnibžda:

- Jezusėli, jeigu neparduo-
V* Xciau...

Gal ir senai butų pardavęs, 
bet senesnieji, norėdami už
imti geresnes ir pirmesnes vie
tas, nustūmė jį visai užpakalin, 
kur retai kas be užeina. Prie
šintis senesniam jis negalėjo, o 
iš dalies ir bijojo.

Bet, o laimė!

Jomarke, kur tiek žmonių, 
kur tiek daug yra pardavimui 
krepšių kur žmonės paskui vie 
ims kitą plaukte plaukia, liko 
pamatytas ir mažasis Andriu
kas bei jo ilgas ir sunkus dar
bas.— du krepšiai.

—Ar parduodi krepšius, vai
ke? — klausė priėjusi moteri
škė. a

—Taip, Ciocyte, parduodu.*.
Ištaręs tuos žodžius Andriu

ko širdutė dar labiau pradėjo 
plakti, ir jo luputes nejučiomis 
atkartojo:

—Jezusėli, kad lik parduo
čiau...

—Kiek tu už abu nori?...
—Už vieną penkias, už kitą 

tris kapeikas, ciocyte...
—Ktnlel taip brangini? šian

dien krepšiai nebrangus...
— Kiek, ciocyte, duosi, — dre

bančiu balsu tarė Andriukas, 
bijodamas pralaimėti pirmą, o 
gal ir paskutinį pirkėja.

—Duosiu tau šešias kapeikas. 
Nori?..

—Gerai, imk, ciocyte...
Krepšius jau pardavė.
Su ųniuolišika šypsą ant veido, 

suspaudęs rankutėj varinius, ė- 
jo Andriukas rinka. Ėjo žval- 
gydamosi i visas puses sustoda
mas tai prie vieno, tai prie ki
to būrio ir džiaugėsi tuo, kad y- 
ra liuesas ant jomarko. Pasi- 
velino sau išgerti gardaus ge- 
rimo-limonado už kapeiką stik
lą. Penkios kapeikos liko jam 
ant “buįkosi“, kurios taip jau 
geidė.

Viskuo džiaugėsi Andriukas, 
viskas Andriuku! patiko, bet 
nieks jo taip neprilrauke ir ne- 
užinleresavo, kaip trauktos dro
be balaganus, prie kurio pie
mens, pusberniai ir bernai mu- 
galu “bulkos”, antras muša per 
vidurį ir jeigu permušti gauna 
ją už dyką.

— Kodėl gi ją neparmušli, — 
manė sau Andriukas.

Vienas mušo-nepermušo ir 
užmokėjo, o ‘Antiką“ pasiėmė 
tas, kuris laike. Ir kitas ne, ir 
trečias. Ilgai Andriukas į tą 
operaciją žiurėjo; jam visgi iš
rodė, kad jie nemuša taip, kaip 
reikėtų mušti. Kad tie, kurie 
muša, neužgauna per vidin i ar
ba perdftug lengvai muša, žo
džiu, jis tiek daug klaidų pale- 
mijo, kad pats beveik išmoko 
mušti ir jeigu jis muštų “bulką“ 
tuoj sprogių pusiau.

“Ką dabar daryti? Kiti mušti, 
ar ne?“ — svyravo Andriukas. 
Ir penkios kapeikos liktų ir 
“bulką“ turčių. Ilgai kovojęs 
pats su savim ant galo Andriu
kas priėjo prie riebaus burlio
ko ir pareikalavo, kad jis patu
rėtų jam “bulką.“

—Turi penkias kapeikas? — 
klausia burliokas.

r—Turiu...
--Mušk! — paėmęs į raukas 

“bulką“ tarė burliokas.
Ilgai lingavo rankute Andriu

kas, tarytum tas milžinas, žūti 
ar gyventi, pagalios paleido ją 
ant storos “bulkos“. 'l’eisybū, 
išmušė burliokui “bulką,“ Ibet 
ji netruko.

tesiėmė burliokas “bulką“, 
įsilipo iš Andriuko rankyčių pen 
kias kapeikas ir vėl atsistojęs 
laukė, kas pareikalaus laikyti.

Rasit ra ūke. Andriukas į šalį

KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ SANKROVA

MADISON ir HALSTED STREETS

butų gera

Kitos stailės po $2,5.00, $30.00, $40.00, $45 ir $50

Ceverykai dėl Jus

MADISON AND HALSTED STREETS

Stetson Skrybėlės 
$7.00 iki $12.00

nekurie pa 
ant vienos ar

ši sankrova atdara kas

labai gražiai ant jus išrodys — užeikite ir pasimieruokit 
yra labiausiai mėgiamos stailės šio sezono 
ir petrinų parodoma jums—puikus rudi, taipgi žali 
no flanelio 
puošti šilku 
ha ant abiejų pusių susega 
ma modeliai, augštais smai 
liais klastais 
vertė už nuo $5.00 iki $10.00 
daugiau, speciale kaina

puošnios stailės čia yr 
gi. Nauji ant vienos 

kai kurie į 
Cfresterfield stailės juodi arba tamsiai^.

Vėliausios pavasarinės slail 
lių, rudų, rusvų arba pilkų 
gelyje įvairių spalvų — 
juodų.

$4.00, $5.00, $6.00
Kitos naujos stailės žalių, 
rusvų arba pilkų daugelyje 
rių spalvų

Puikus pasirinkimas vaikų 
siutų vilnonių arba maišytų 
materijų puikių peitrcnų — 
vidutiniai tamsios spalvos. Pa 
daryli vėliausios su juosme
niu mados su diržu aplinkui 
— kai kurie su dvejom porom 
kelnių. Mieros 8 iki 18. 
Dinnavonės siutui vaikams 
puikių, visų vilnonių, mėlvnos 
serges $10.60, $12.50, $15.00 ir 
$18.00 ir iki $3().00 
DYKAI maišiukas tikrų puikių 
marmorų — su kiekvieno vai
ko siutu.

Apredykit sa
vo ‘vaiką, taipgi 
atsiveskite jį čia, siutas Kurio 
jis nori čia yra — gerai dėvės, 
kadangi yra gerai pasiutas.

Geriausi dėl Jūsų
Marškiniai

'Tokie marškiniai, kurie išrodys puikiai 
apsivilkus. Pamatykite šias puikias pet- 
renas perkelio ir madraso.

$1.50, $2.00, $2.50
l'ibre šilko marškiniai garantuoti išlaiky
ti savo skaistumą

$3.50, $5.00 ir $6.00,

Kaklaraištės
Mes turime puikų skyrių 
gražių surišamų ir skersi
nių kaklaraiščių dėl jūsų 
— puikios pelrenos ir gra
žios kokybės, kiekviena

$1.00

Minutė arba dvi visas laikas kiek mums reikia 
pritaikyti jūsų koją j tikrą čeveryką. Ar jus 
duosite mums tiek daug laiko? Mes turime 
visas naujas stailės prisimieruoti — naujas ang 
liškas kurpalis raudonmedžio — šviesiai indi 
rusvi arba juodi su guzikais arba raiščiais

$5, $6, $7, $8, $9, $10
CEVERYKAI JUSI! VAIKAMS 

nuo 2 metų ir augščiau, $1.25, $1.50, 
$2.00 ir augščiau iki $6.00.

ę Viršutiniai švarkai
tVĮ abiejų pusių susegami liemniniai modeliai 

papuošti šilku — < ’
cMĮ pilki, puošnios vertės po

elvcrgo ir Subatos vakarais ir Nedaliomis iki pietų.

Pavasarines Kaputvs
Visos kepures 
šlaitų vyiams ir vai; imm 
sp;ūvu ir materijų koki; 
jmns labiau tinka, č'a i .u 
(tusi —•

$1.00 iki $3.00

ir miline rankove nubraukė dvi mai tampė “nunųkas. Andriu-
dideli, kaip perlai, ašari. Taip 
jam dabar bipuriu pasirodė tas 
jomarkas, ta pekla su baisiu 
burlioku ir alkio kankinamas 
peikdamas visus ir pals.sace, pa
sileido namų link.

Jezusėli, kam aš mušiau 
“bulką“? - eidamas vieškeliu 
kuždėjo Andriukas.

Kada saulė slinko už miško ir 
Audri ūkui beliko keli varstai iki 
namų, jį pasivijo važiuotieji, 
kurie grįždami iš miesto, links

kas gi suvaikščiojęs keturias 
mylias ir išalkęs, atsisėdo pake
ly) ir skurdžiai-skurdziai ver
kė... X K B tfl

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madlson

Saite 600—612 
PlUH*e Haynuii ko t 2563 
VrIiuv.Ios: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Hulsled St.
Phęnę. Cnmil 4G2(J 

Naujienų Name 
Valandos: G iki 8 vakaro 

NnUklicuids tik Madisoa 
\ ofise.

Rezidencijos telefonui 
Weat (il'M.

ite

% J
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Žydų Pogromai 
Lenkijoj.

Specialia komi^įninkas ištiria 
dalyką ir išduoda raportą už 
laiką nuo spalio iki sausio.

LONDONAS, Anglija. — žy
dų pogromai Lenkijoje aprašo
mi pranešime surašytame pagal 

? pinuos rankos liudijimus ir zi- 
onistų sėdybos persiųstame eu
ropiniu laikraščio “The Chris- 
tian Science. Monitor” žįnių 
biuran. Apturėjusi ištikimus 
pranešimus apie daugybę pogro
mų atsitikusių Lenkijoje, Zio- 
nistų organizacija, Anglijos už
sienio biuro pritarimu išsiuntė 
vieną savo atstovų, p- Israelį,

rinėms ir civilėms valdžioms 
bežiūrint pro pirštus, nupiešia 
vaizdą juodesni už aršiausias 
carinės Rusijos nedorybes. Pra
nešimas apie lai, kad viename 
mėnesyje įvyko 110 pogromų ir 
kad daugybė nepatikėtinų ne
dorybių atlikta, iššaukė baisk’ v C *■

pasipiktinimą žyduose visuose 
kraštuose.

Sekantis aprašymas pogromų

lio iki sausio, kurio pabi 
dar vis tebebuvo pogromų, 
licijoje. įnirtimai prieš > 
prasidėjo tuojaus po sugriuvi
mui Austro-Vengrų monarchi-

“Kaip tik žinios apie gresia- 
mas suirutes pasiekė Krokavos 
žydus, jie suorganizavo milici
ją apskritam apsigynimui ir 
Lenkų Likvidacijos Komitetas, 
kuris buvo valdančiąja valtį v-

valdžios rėmė pogromines riau
šes) Krokavos karės komendan- 
tas gen. Roja, paliepė jai išsis
kirstyti ir nusiginkluoti. Žy
dams niekur nebuvo valia su
daryti apsigynimo biurus, arba 
įstoti į miesto milicijos eiles.

juos

Ištisą valandą lenkų milicija ne
pasirodė. Nekurie riaušių va
da* tapo suareštuoti, bet milici
jai nespėjus nueiti riaušės vėl

J

žmonės susi
ėmė šaukti: 

Palestinon

aus i a vi- 
t m mieste 

drabužiu ir če 
verykų krau

tuvė. 1243 Milwaukee Avenue

Atdara ketver- 
gais ir subato- 

mis vakarais, 
ir subatomis 

išryto.

šymų, kad milicija butų sugrą
žinta. Viename lapkričio me
nesyje. atsiliko 110 pogromų 
miesteliuose ir kaimuose. Clime- 
luike šeši žmonės sudeginta gy- Į 
vi. Aršiausias pogromas buvo j 
Lemberge

Musu Didžiausias Velykų Pardavimas!v

rios buvo

ninku ištirti dalykus ant vietos.

jo pranešimas apie biaurias ne-

mis.

du milicija buvo išsiuntinėta i

t

jo ryšių su Zionislų judėjimu, 
yra autorium bei bendradarbiu 
“Economic Jotiniai" ir kitų jam 
panašių laikraščių, .lis yra pi i- vo padegamos.

žvdai. norėdami

tom's. Olicieriai

Lenkijos ir Lietuvos pasic

nimas; baisi

žiauriai

namu!
lo ir atstatytu durtuvu privertė

a s. Vie- 
Taryfba

12th STREET 
Tel, Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louifl Avė. 

CHICAGO. ILL.

putK’nmkas I okarzc\vsKi, pa
reikalavo iš jų 3,000,000 kronų, 
grūmodamas, kad jei jis neap
taręs jos i tris dienas, tai pu

sią' melstis ir pabučiuoti jį.
“Nei vieno atsilikimo nėra 

užrašyta, kur lenkų legioniniai 
butų stengęsi apginti žydus.

i'.cjanuose aid sankrovų ir na-

po |<», kaip lenkai paėmė m i ca

Neduota jokio apsigynimo.
“Galicijoje turėjo vietos vi

duramžinio žiaurumo ir nelo- 
leruino darbai. Vienoj vieloj

dinėli, arba ramiai sau žiurėjo. 
Kareiviai pasiųsti prieš ukrai
niečius ypatingai atsižymėjo

linio kareivių įžengimo miestan. 
Net visai užginčyta tie atsiliki
mai, kurie čia aprašyti. Pasi
teisinimai buvo platinami talki-

išlikimus

pirmutinių žudynių įvyl 
bimas ir beprasmis naik 
Legioniniai, savo 
mi. sist*mačiai |

dvieju dienų ned 
dymo ir plėšimo. uuu-
gelis namų ir trįs sinagogos. 
Tie, kurie bandė pabėgti iš de
gančių namų, buvo varomi at
gal durtuvais. Pogromai buv 
organizuojami taip sistemači; 
kad vanduo buvo uždaromas i

askelbimui kar

kareivis nebuvo nubausti.

“Riaušininkais pogromuose 
dažniausiai būdavo kaimiečiai, 
padedami miestinių žulikų ir 
kariuomenės pabėgėlių. Plėši
kai, paprastai, atsigabendavo 
dviračius, i kuriuos susikrauda-

vo savo pačias ir vaikus. Len
kai sako, (buk suirutės buvę da
rbu vagiu ir buk nesiskubinta

jčF’ Pavasario 
Sezonas yra dabar

čia
siant savo pavasarinį siutų kur nors užeikite i musų 
sankrovų ir pasižiūrėkite pas mus. Mes užlaikome 
pačius pilniausius skyrius vyrų iv jaunų vaikinų tau
tų Roseland’e. Kainos prasideda nuo ’

$20, $22.50, $25, $30, $35
Padaryta įvairių modelių. Sankrova kuri užlaiko

tik drapanas.

Model Clothing House
11120*22 Michigan Avenue 

Roseland, III.
Walter Malkevicz, lietuvis pardavėjas.

Jūsų Didžiausia Proga Velykų Suččdinimui
Viskas gatava! — Gražiui ištaisyta su tinkamom madom, kurios perviršija visas kitas, kokias 

mes esame turėję! Vyrai, kurie išsirinks pas mus sau drabužius, tai tikrai turės gerus velykų lai
kus. Taip, — geras ne ant vieno daikto. Gėras ant mados! Geras ant vertybės ir geras ant pa
vėdumo, net mus seni draugai džiaugsis. Dargi vyrai, tūkstančiai jų, kurie yra apsipažinę su pa
prastu dauguma musu pavasarinių stailių, nusistebės pamatę tą didelį sandėlį. Mes padarėm di
delį prisirengimą dėl Velykų sezono! Mes paroddėme nustebinančias vertes pirm, bet nė kiek ne 

žymesnes kaip šios. Kiekvienas drabužis parduodamas iš šių di
delių sandėliu vėl ir vėl priduos didelę svarbą, kad Continental 
kokybė yra visuomet keletą šuolių nušokus pirmyn už Continen
tal kainas. Neužmirškite to. Musu didelis sutaupymas už ren- 
<1a ir musu mini^inta kaina ilgą laiką sutartyje su Amerikos di
džiausiais išdirbėtais vyru draminu suteikia toms sezono puikiau
sias drapanas nriskaitant Hart Sebaffner & Marx Society Brand, 
ir pagarsėjusias Kuppenheimer drapanas, už tikrą sutaunymą!

Puošnus Siutai ir Viršutiniai Kautai
Visi puošniausių su liemenių išvaizdų, ant vienos arba ant dviejų pil

ių susegami. Audimas ir darbas, kuriais galima didžiuotis! Vertės, ku
lius KALBA momentą, kuomet jus matote. Ateikite DARAR dėl jūsų 
velykinio apsirengimo!

I®

kui pateisinimui savo pasielgi
mo melagingai kali 
buk jie šaudę j juos.
miestuose dideles sumos buvo
išluptos arba kaipo bausmės už 
tariamą neištikimybę, arba kai
po mokesčiai už karinę apsau-

Keliuose

mol< rims ir vaikams, supirkta dideliame skaičiuje ir pasiūloma uz nepa
prastai nebrangiai. Gražus, puošnus ()xfordai ir kurpi kės dėl jaunų 
merginu, gražus modeliui vyrams ir praktiškai tvirti gražus čeverykai ant 
paaugusių vaikų kojos. Kiekviena pora pagal Continental kokybės, kiek
viena pora atstovauja gerą pirkimo progą. Jus norėsite naujų eidami su 
nauju velykiniu apsirėdymu, ir jus čia juos galite gauti sutaupydami |)i-

kų skyriuje!

Atsiveskite savo vaikus dėl augštos rųšies Siutų už tikrų pačėdumą
Siutai, kurie išlaiko ilgą dėvėjimą. *čia yra ta sankrova, kurioje jus 

pamatysite rųšj drapanų, kurios jus norėsite dėl savo vaiko. Drapanos, 
kurios išrodo teisingai, yra teisingos, ir dėvėsis teisingai; drapanos, ku
rios atideda sunkiai uždirbtus dolerius atgal j tėvų kišenių. Vaikai mėg
sta šiuos puošnius siutus, jie turi tas visas ypatybes, kurių jauni vaikai no
ri. Visi naujausių midelių, visi naujausių audimų siutai, pasiūti tvirtai 

ilgam dėvėjimui.

dėmis. Jos buvo verčiamos ei
ti basos žiemos laiku po karei
vių sargyba ir tarpais koman- 
duotojas įmesdavo kareivių ša
udykles upėn irdiepdavo mote
rims išimti/jas, įsibridus iki ka
klui ledini)^ vandenin, žiauru
mai atlikti su žydais įvairiose 
vielose yra skaitlingi ir be var
tojimo suprantančių aprašymų 
yra sunku parinkti faktai, ku-

paprašė, kad jai hutų leista pa
siųsti tyrinėjamoji komisija, 
bet Krokavos lenkų likvidacinė 
komisija atsisakė, pasiremda
ma tuom, kad pogromai buvę 
grynai vidiniais lenkų atsiliki
mais. Tiktai keliems žydams, 
kurie buvo žinomi kaipo val
džios šalinikai, buvo leista bu

misijos; tai buvo tokie žmonės, 
kurie sutiko iškraipyti /teisybę,

niekuomet nebuvo suteikia tokius palengvinimus.

N U WED tfON

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7--9 
po pietą.

3001 West 22nd Street 
Tol. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Gelbsti padaryti stiprius, užsispyru 
sius vyrus ir puikias, sviekas moteris 
Vartoja virš 3,000,000 žmonių kas metas, kaipo 
tonic, sustiprintojas ir kraujo atbudavotojas.

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chlrunras
1767 W. 47 St. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

Pamatykite Naujus 
Pavasarinius Stetsons
Pilnas įvairumas pagar
sėjusių Stetsons skry

dos, kokybės ir puošnu
mo. PUIKIAI rėdantjs 
panorės jas pamatyti

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RUSS!AN

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮS1E1GTAS AMERIKOJEw> metais

. : . L’.. M’.-. < \

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j sakaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį \,TĖVYNĘ’’ su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

; lt)1 k-i I M/.' "k iėf Ji . df • -’1; j? ■,
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FIZIKOS SKYRIUS

Parašė I)r. VVellsman

Vidurių parazitai; kaspininės 
kirmėlės; jautienos juostinės 
kirmėlės ir kiaulienos juosti
nės kirmėlės.

kaspininių kirmėlių, kurios gy
vena žmogaus virškinimo sis
temoje, bet vien tik dvi rųšįs 
paprastai yra randamos žmo
guje: Jautienos kaspininės kir-

kirmėlės daugiausiai randamos 
žmonyse šios šalies, kadangi 
kiaulienos kirmėlės labai retai 
randamos Suvienytose Valstijo
se, bet Europoj tas yra jisuo-

Kaspininė kirmėlė griešlai skiria
si nuo kilų kirmėlių ir , kad supra
tus tuos skirtumus, reikia susipa
žinti su jų gyvenimo aprašymu. 
Kiauliniai kaspininių kirmėlių Vl'a 

randami vandenyje, žemoje arbu 
ant augančių daržovių. . Kadangi 

tas viskas rišasi su gyvenimu, lai 
tas viskas gali būti sukdamas kiau
lėmis, galvijais sugeriama vandeniu 
arba maistu, kaip pasitaiko. Skilvy
je savo •‘šeimininko” jos peri liek 
gausiau kaip bite vabalai, ’l'os kirinč 

siėda per sienas globų ir su- 
raumenis bite dalyje kūno, 

apsistoja pasidaro
kur lankiausiai pakjla 
Kada žmogus suvalgo 

sugadintą mėsą be guro 
kuris sunaikina taip

eina t 
Vieloj kur 
pūliai iš 
raugi 
tokia
x irinimo 
dinamų 
našiai k
tirpsta ir “g 
sienų mažųjų

pe

iš

ipdangalas su- 
prikimba prie 
i. Grie&iai sa-

pats per save yra kirmėlė o iš jo ple 
lojasi eilė kilu kirmėlių, susijungiu- 
sių viena su kita, kaip suploto re
težio nariui. Kiekvienas nurys yra at
skiras gyvūnas turintis abi lytis vie
name kūne, galintis plėtotis. Nariai 
esantis prie pat Solex yra labai ma-

kad toje vietoje yra ploni 
bet jeigu nariai turidūląs

didesniais; pilname issivystyme |ie. 
\ ra net apie ketvirdalis arba trįs- 
kelvirdalių pločio. Reikalinga apie 
dvylika savaičių dėl pilno kaspini- 

nės kirmėlės išsivystymo. Kada 
pasitaiko proga tyrinėti pilnai išsi
vysčiusių kaspininę kirmėlę, galima 
patemyli prie primgalio mažą ap

skritų Solex arba galvų didumo 
kaip špilkos galvutę, iš mažučių 

nariukų susidedančių, “kaklų” kaip 
vadinama, paskui tolyn dalis eina 
didyn ilgumu ir platumu, o prie galo 
mažne arba lygiai ketvirtdalį. For

mos tų narių keičiasi į skirtingas 
išvaizdus savo išvysįime (jaunes
nieji būna pllesniais negu kaip ilgi 
yra o pilnai išsivysi’ adliulai. Jau
tienos kirmėlė siekia iki trįsdešims 
pūdų ilgi, ir lankiausia galima ga
lutinai sunaikinti. Kiaulienos kir

mėlė siekia mažiaus penkiolimos

Kaspininis kirminas neturi virš
kinimo organų. Jis gauna maistų iš 
žmogaus žarnų Įtalpos, kurioje jis 
gyvena. Kuomet tas gyvūnas nėra 
pilnai užaugęs, tuomet jis nepagim- 
do ž\mių symptomų ir 5ra atran
damas netikėtai. Tečiaus pilnai už
migę kirminai diikdį skaičių nema
lonių kūno suirimų pagimdo. Bū
tent: Nepaprastai didelis ir keistas 
apetitas noras nepaprastų valgių; 
.iaiisziiias sunkumo žemoj vidurių da

diognosas 
t i liktai 

šmoėiukai
niitrukę 

žmogaus

pagimdo

ir skausmas rankose ir kojose, 
iziiyvis prirodymas arba 
kirminų galima padary- 
tuoinet, kuomet 
yra surandami 

Bet tuomet jau 
i įsivyravęs ir 

tam tikrus simptomus.

I apo atrasiu, kad La^carin yra 
labai |įasckniingas išnaikintojas abie 
jų ryšių kaspininio kirmino. Jeigu 
jus turite augšėiau minėtus symp- 
ionms — ligos ženkllis, jus galite bū
ti užlinkrinti. kad jūsų kūne yra kai

žaslis nėra kaspininiai kirminai, tai 
jinai yra nuo nevirškinimo ar kito
kios pilvo ligos. Kaip tai neimtų, ga
lima dalvisli, kad l.axcarin paleng
vins jūsų ligą, ir sumažins kančias. 
Norint išsigydyti nuo kaspininio kir
mino. nereikia nieko valgyti nėr vi-
są dienų prieš priėmimų J.axearin. 
Svarbiausis tikslas nevalgymo yra 
išvalyti kirminą taip, kad veiksme 
La.searin nebūtų sutrukdyta ir len
gviau prieinama. Sekantį r\tą reikia 
priimti vaisius, f.axcarin, prieš val

gį ( 'ant tuščios širdies”). Kuomet 
kirminas tampa išmestas su išmato
mis, reikia švariai numazgoti ir eg
zaminuoti. Jeigu egzaminuojant su
randame, kad plonyčio kirmino galo 
yra, lyg pumpuras, storumo, galima 
tikėli, jog kirmino galva tapo išmes
ta sykiu su pačiu kirminu

‘*Laxcartn parduodama Laxcarin 
l’roducl (3>., Ilept. L.—2, Pittsburgh 
l’a. Kaina dėžutės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
krasų gavus pinigus eash. Money 
orders, arba stempomis.” Netikri 

neturi būt priimami.
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Chicago ir Apielmke
ĮIEŠKO ŠEŠIŲ BANDYTŲ.

ėmč j ieškot i pėdsako šešių ban
dytų Įzakar rv/ljnelyj, kuomet 
šv. Antano ligoninėj buvo pasa
kyta, kad vienas pašautųjų vy
rų, laike užpuolimo ant Jono 
Sebastijono smuklės, 1730 So. 
Halsled gt. šio mėn. 1 d., numi
rė nuo žaizdų, šaulių būrys iš
krėtė piktadarių prieglaudas

šių piktadarių. Manoma, vie-

lietis, 31 melu, 912 W. 18th St., 
pašautas j pilvų, numirė.

geležinių daiktu sankrovos sa
vininkas, 1729 S. Halsled gt.,

Binditams privažiavus auto
mobiliu šeši kostumeriai stovė
jo pas barą. Banditai, visi kau
kėti. prisakė kostumeriams sto
ti pagal sieną. Lodding atsis-it’ pataikė į sprandą ir žandą,
šaudymui prasidėjus kitas kos-

užpakalinių durų

Nl SIšOVĖ, AR JĄ NUŠOVĖ 
—EINA GINČAS.

Emaline Black, pati ('liicagos 
priemiesčio turtingo gyventojo 
tapo atrasta su peršautu gomu
riu. Miestelio policijos viršinin-

rodo, jog ji pati nusišovė nety
čia, liet tikro priparodynio nė
ra ir lodei, esą, gali būti, kad ją 
kas nušovė. \

toros Burtono broliams ir kom
panijai, dirbančiai skalbiamą
sias prekes, sako, kad jo žmo-

lydžio ėjusi šaudyti tikslai! po- 
namyje. Kadangi jokios sau

dama išimti gilzą, šaudyklės 
kuiliu sutrenkdavus į aslą ir lo
ji iškrisdavus. šitokiu būdu, 
sako vyras, ji ir galėjo nusišau-

MOTERIS PADĖJO POLICIJAI 
SUIMTI VAGIS.

mų pagelbon nnmsargiui eiga r i 
sankrovos savininko Martini 
pati užpuolė du plėšiku savo na 
muose pu. 364 E. 58 gi. ir sue 
mė juos.

Ji buvo nuėjus i sankrovą vy

mynė (detonavo, kad kažkas y- 
ra josios namuose, ar lik ne va- 
gįs. Ji uždarė sankrovą pasi-

duris ir įėjo. Įėjus, ji rado vie
ną vagį ir paliepė jam iškelti

Antrą ji išsitraukė iš maudomo
jo kambario. Policija, paėmus 
vagis nusigabeno.

Žmona gi, kuri suėmė vagis

ir sveria 110 svaru

MOKYKLŲ PERDĖTINIS GAI 
NEGAUS ČEKIO 

PENKTADIENYJ.

j;mi vieta keturiems metams ir 
sutiko mokėti algos po $18,000 
Į melus, kur pirmiaus mokyk

n: •> įtiksiančius doleriu

duju apsipažinli su mokyklomis

buvo gerai.
B t štai suburzdėjo miesto 

majoras prieš jį ir brangaalgiui 
mokyklų perdėliniui gali išeiti

Majoras sako, kad minėtoji 
taryba neturėjusi teisės samdy
ti ir todėl jo kontraktas su ja 
padarytas neturi vertės. Majo-
ras gt užsivertė naują moKVKių 
peri’elinį išversti, viena dėlto,

inlra dėlto, kad, girdi, mokyklų

te, rodytų, kad Cmcagoje nėra 
žmonių vertų tai violai užimti; 
taigi toksai minėtos tarybos pa-

gos žmonėms.
Pasireumdamas šitais a rg it

in.mlais, anajoras Thompson

Iii ' išversti iš jo šiltos vielos ir 
sal o, kad p. Chadsey išmintin
giausiai padaris, jei jis kuogrei- 
čiausiai grįš į savo Detroitą al-

Bet p. Chadsey nenori pasi- 
loli ir žada laikytis savo. Tai-

Nevirinimas, Tinimas, Sinties Deginimas,
iš Priežasties Rti»šiies Skilvyje.

Kas yrą priežastimi nevirini- 
nio, d\spepeijos, tinimo, šir
dies deginimo, maisto atsikar
tojimo, riaugėjimo, gazu atsira
dimo, rūgimo viduriuose, ir 
daug kitų pilvo 
Vien tik

nių, kurie jeigu ne gulinti li
goniai, lai pilni skaudulių, be 
apetito, be virinimo, riaugėji- 
anli pastoviai, be purslojimo

^-^HĄLSTĘD &I4TVSTS.Į

Taupykite L '
Klein pirk- 
liavimo sle-

mpas. i

Jus galite čia pirkti Siutą 
geriausiu pasinaudojimu

Musų uždubtis yra dideliai padidinti musų siutų biznį aiškiai permatoma 
gera vertė suvienyta su puikia staile. Mes norėtume, kad jus apsvarstytumė- 
te kaip mes turėjome pasisekimą.

rie gerai dėvėsis. Semi-box išvaiz- 
tdos papuošta Ą šilkinėmis pynėmis, 
taipgi pritaikyti su diržais modeliai. 
Sijonai neperdaug siauri, su kiše
ninis, liuosu diržu ir kvol- 
duotu užpakaliu, moterų ir X/ I d 
merginų mieros po •, Y V

/i

už šią kainą nepaprastosSiutai
vertės. Materijos yra vilnono popli- 
no, kautas turi su diržu ir šilku pa
muštas, papuoštas pyne.
Taipgi kiti trjs modeliai mo- X/H 
terims ir merginoms po

Puikus modeliai puikios serge įblouse box ir pusiau pritaikyti stai- 
leje, šilko pyne papuošta tinkanti pavasariui, jacketai pamušti šilku, ves- 
tee išvaizdos, taipgi priskaitoma, sijonai su kišeniais,/modeliai dėl abieXJi 
jų — moterų ir merginų

Lietuviškai kalbanti pardavėjai visuose skyriuose.

gi tarp juodviejų gali kilti smar 
kių ginčų.

ATLEISTAS KAREIVIS NU
ŽIŪRIMAS UžMUšYSTĖJE.
Josepti Dolan 850 Millon Av.,

rešluolas kaipo nužiūrimas už
mušime Calgero Caccio užpaka 
tintame biliardinės kamparyje, 
521 \V. Division gt.

Sukruvintoji kareivio unifor
ma atrasta prie nugalabinto kir

ko jis ir pirmiaus sėdėjęs kalė
jime. Silvislri Alisi, užmuš
tojo giminaitis vis dar laikomas 
po arėsiu.

AUTOMOBILINIAI BANDITAI 
PABĖGO SU $4,000. .

Automobiliniai banditai va-

219 S.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

\kių, Ausų, Nosies, Gerkles ir naudų 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gąbumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausme vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. B..
Dearborn St (Prie# pačt$). Chicago, III.

kui išeinant pietų.
Čia juodas automobilius su-

ris įbėgu kanloron ir atkišo re-

viduriuose, 
nesmagumu.

- rūgštis skilvio — 
perviršijimas rūgšties, kaip 
gydytojai jų vadina. 'Tas atima 
nuo milijonų žmonių, jų pil
nas spėkas o patingai progų 
gėrėjimosi gyvenimu — kad 
Imti tikru vyru arba moterimi.

'Tas yra gerai žinoma kad 
rūgštis labai kenkia dantim.

gi indo puvimų dantų. Tai yra 
geras persergėjimas parodan-

padaryti dalikatnam sudėjimui 
skilvio; lai yra faktas, kad per
viršis rūgšties ne vien pagim
do daug dideliu skausmų ir ne
malonių .symptomų, kurias 
mus paprastai vadinamu “pil
vo skaudėjimas”, būt yra gim
dytojas didžiausios eilės viso
kiu negalėjimų. Bugšlis skil
vyje sulrugdo virinimu ir yra 
priežastimi rūgimo maisto. Ta 
masė sugedusio, surūgusio mai
sto pereina į vidurius, kur ji

rijom ir pavojingiem nuodam, 
kurie pereina į kraujų ir išsi-

vargusiais ir visai nupuolę.

atima visų gyvumų iš jų

ka gaivumo.
Stebuklingas naujai išrastas 

vaisias prašalina perviršį rūg
šties be mažiausio nesmagumo.

lės — yra geros valgyti, kaip 
saldumynas
CARIN tiesiog sugeriu pavojin
gos rūgšties pervirši ir išneša 
kiaurai per vidurius. Sunaiki

na pūtima; galima lengvai jau
sti jo veikimų.

Pamėginkite LANCARIN, o 
pajausite greita prašalinimą pu 
linui, širdies deginimus, riau
gėjimus, maisto—kartojimosi, 
nevirinimus ir tam panašius. 
Pamatysite taipgi kaip greitai 
pradėsite jauslius (Imlesniais

kendės.

kiek (langiaus maisto galės ju
sli skilvis suvirinti, — kaip ne- 
viiškumas ir suerzintas stovis 
greitai išnyksta. Pažinsite kaip 
lengvai galite sugražinti gavo 
fiziškų ir protiškų atgijimų. In- 
gausite spėka ir energiją dėl 
(laibo, Galėsite pilnai gėrėtis 
gyvenimu. Surasite ką reiškia 
įgauti dvigubai sveikatos.

Kur tik eitum matysi aukas 
gšties perpildyto skilvio žino

Parduodama vien liktai

LAXCARIN PRODUCTS CO.
Kaina $1.00 už dėžulę; pilnas gydymas 0 dėžulės; $5.00.

iep. No. L. — 2. % PITTSBURGII, PA.

mann-Quiglcy spaustuves kan- 
torą pn. 729 W. Vau Buren gi. 
ir pasiėmę $4,000 išmokėjimo

Kompanija buvo lindusi iš
mokėti savo darbininkams kas 
trečiadienis apie 12:10. Apie

kesliniais konverlais ir ketino 
paduoti kiekvienam darbinin-

A"|"A

JONAS SABALIAUSKAS
37 m. amžiaus, velionis paėjo 
iš Kauno gub.. pavieto ir pa
rapijos Betygalos, Margiliškių 
sodos. Laidotuves Įvyks suba- 
loje, balandžio 5 d. 1919 iš ry
to, iš namų 160 Kensington 
avė., Kensington. III. Pasilie
ka dideliame nubudime 4 vai 
kilčiai, be tėvo ir motinos; nes 
molina jau mirė 5 mėnesiai at 
gal. Taipgi pasilieka didelia
me nuliūdime Sabaliausko mo
lina, 2 broliai ir 3 seseris.

Pasilieku dideliame nuliūdi
me motina

Julija Sabaliauskienė.

nckrulčli,

ris ir užsistūmė. Šoferis pasi
ėmė pitųgus ir visi keturi vyrai 
išėjo atbuli laukan. Sėdę auto
mobiliui! nuvažiavo rytų pusėn.

NEPAVYKO PABĖGT.
Emmell Luby, 17 melų vai-

kių automobilių, vakar buvo su

mečių teisme. Jis prasiskver
bė pro spragą 8 colių tarpe gro
tų ir lango viršaus ir aštunto 
augšlo lango briauna nušliaužęs 
nušoko ant gaisralaipčių. 'lei- 
sėjas Trude ir kaltintojas J. J. 
Vilemą..Itįkišo i ii revolverį ir

+
A A

Jonas Žabelis
31 moly amžiaus. Mirė balan
džio 1 d., 1919 (liko pašautas). 
Velionis paėjo iš Kauno gub, 
Telšių pav, Plungės parap, Mi- 
sūnų sodos

Laidotuvės įvyks Subalojc, 
Balandžio 5 d, 9 vai ryto iš 
namų 1721 So. Halsled Si., į 

Apyeizdos Dievo parap, Baž
nyčių, iš ten i Sv, Kazimiero 
Kapines

Kviečiami visi giminės, drau
gai ir pažįstami atslankyti j 
šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

'luomi privertė jį pasiduoti.

PAŠOVĖ NEGRĄ;
NUMIRĖ.

Policislas Jos. Sehoetd’cld su
ėmė negrų, Nathanų Maywaler

26 metų amžiaus, pamatęs jį iš
einant su dviem pundais iš Fo
rus! PralPo drabužių krautu

vės, 1019 Wilson Avė. Jam nu
sivedus suimtąjį prie telefono? 
suimtasis ištruko iš jo ir leido-J 
si bėgli. Policislas paleido Į jį 
tris šūvius. Mirdamas jis al-!

8

savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- | 
majam by kokiam neprityrusiam J 
aptickoriui, auksoriui ar kėliau- | 
iančiam pardavėjui, nes jie su- į 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą Ir 
!|aliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ūmi akinius tikrai. Darbą av 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1901 So. Ashland Avė., Chicag«,
Kampas 18-tos gatvės

B-Č.fos lubos, virš Plaft’o aptiekos 
Tėmyktte l mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

I Dt. A. R, Blumenthal į

Akis ĖKzaminooja Dykai
Gyvenimai yra | 

tnlciMS, karts pra 
nyksta regCjim*. ■ 

Mm vartojam 
pagerinta Oph. H 
thalmometer. H- 
patin^a domi at- ■ 
kreipiama i vai- K

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. I 
Inedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 1 

<649 S. Aahland av. kamp. 47 at fe 
TeJephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

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

81*9 8. Morgan St., kerti 1, ei. « 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų JjjTę, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 5 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dėliomis nuo 9—-2 popiet
Telephnue Yard* 687

VALANDOS- Ni 
ir r-... 5 ik

S932

DR. M. HERZMAN iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per J6 me

tų kaipc patyręs gydytoja:?, chirurgą- 
ir akušeris.

* Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
tų, moterį) ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 18th 
St. netoli Fuk St.

VALANDOS: Nuo 1G—12 pirty. <7 
6—8 vakarais. Teiephcne Ganai 3x10.
GYVENIMAS: b412 S. il&lsted Street 

VALANDOS: 8—t nio, tikta!

fteaid. 913 & Ashland Blv4L CMear*

DR. A. A. ROTH
• GYD! TOJAS ir CHIRUKGAB

Moterįfckn. VyriMk^,

OfliMi 8114 g. Kalstai St, ChieMt Dr»wr MM
VAL4KDOg| U-ll ryU; S—S »wl«M 

NatHHonaU 10—IĮ 48—

Dr. Leo Awotin t 
Gydytojas, Chirurgą*, Akašerla į į 
1920 So. Hakted StM Chicago. J* 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir. 4 

rusiškai. . <
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- j 
kare ) Tel. Canal 4367. v

Telephunc Ynrds 5834.

0 r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
p ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago.

’ AKUŠĖRKA |Į

Akušerijoa Ko- Į 
ilgai praktika- lt 
Pennaylvaniioa!! 

ir Phila- į| 
j. Pabok m I n- (i

patarnauja prie J 
Duodu rodą 

ilgoae moto- ] 
imu Ir merginome. 
2111 So. Efalstcd Str. Į 

(Avt antrą Ūkui 
Chicago.

egijąj 
i» 0«i

Nūn 6 iki U
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Pranešimai
Town o f Lake, — LSJL, 2 kuopos 

mėnesinis susirinki—mus įvyks su
imtoje, balandžio 5 dienų, Settle- 
meni svetainėje 4630 Gross Avimne 
Pardžiti kaip 8 valandos vakare. Vi
si draugi kviečiami atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių reikalu.

— P Urbutis

Lvtuvių Ruhsiuvių Skyrius 2(>9 
laikys A C \V of \ susirinks ma pėl- 
nyčioj. I balandžio kaip 7:20 valan
da vakare Unijos sve’uinčje 1570 
Mihvaukre Aveiiuc Visi nariai yra 
kvočiami alsink) Ii. nes yra daug 
svaibių reikalu. — I’ Gal^kis

Fin Raštininkas,

Karine Wis — SLA 103 kuopas 
svarbus susirinkimas Įvyks nedėlioj 
balandžio 0, \Vintrrs ilallėj. I’nidžm 
lygiai kaip 2 vabindosuo pietų 
Draugai ir draugės, visi privalote 
atsilankyti, nes bus renkam i Iv. ek
stra mokesčiai . Randasi ir šiaip 
daug svarbių reikalų. — M K

Gary, Indiana — LSS 20! kuopa 
rengia svarbias prakalbas nedėlioj. 
bahindžio , Vokiečiu sve’ainėj, rrie 
15 ir Grumi gatvių. Pradžia 6 valau 
da vakare Kalbės drgė v Ivonaus- 
kiutė ir kili. Visi kviečiami alsi- 
kyti -< — Komisija

Wesf Pv.llman ■— LSS **35 kuoeos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, balandžio 6 di utų. svetainėj 
po num 11916 So. Ilalsled slr Pra
džia 12 valandų dienų. Visi irnria 
prašomi atvykti ’aiku.

Sekretorius .’ Che tinas

So. Englewood — visi tie LSS. 
170 kuojos nariai, kur Imi paėmę 
roles veikalo Ž\ do protas,” šiuo 
I ra‘.< eu alsi'ankyli į nirmų rv»'e*' - 
c ji keri bus pelnyčio). balandžio 
4. L Butkevičiaus svetainėj 8131 So. 
Vincen nes av**. Pradžia kaip 7x36 
valandos ttikare. —Komitetas.

Paskendrrio Varpo re-'e'ic’ju j- 
vyks pėlnvčioj. bal. I. C. S P S sve
tainėje 1t2 i \V. 18 gatvės. Lošėjai 
prašomi susirinkti nevėliau kaip 8 
valandos vakare. — Komisija.

---- -o------
I.S—S 81 kuopa rengia svrrbia« 

prakalbas pelnyčio], balandž'o I. 
I iuos'Lės svetainėje 1822 \Vabansia 
avė. Pradžia 8 valandų vakare. Ka*- 
bės Imves Naujienų redaktorius, d 
P. Grigaitis. Norlhsaid učiai praši
nu skaitlingai su. irinkli. Vald. ba

RoRelard Lietuvių Moterų Provr. 
Susivienijimo 25 kuopa rengia svar
bių prelekt ija. nedėlioj. balandžio (i 
dieni, Socialistu svetainėje si'i 
l’ečiti h’bii ktrtė 9 ir Michigan avė. 
Prelekt ija bus lik <lel moterų ir 
merginu ne jaunesnių kaip 16 me
lu amž'aus. Prelegentu y ra Dr D. 
B ig< č'iis. Pradžia 2 valanda po pie
tų M'iters ir merginos, atsilanko ki
lę, n s išgirsite d;mg ko nau lingu 
apie sveikatos reikalus.

P S. Kurios moters nežino tos sve 
lainės, lai ant kampo 111 slr stovės 
viena iš moterų ir nurodys vietų.

— Rengi-mo Komisija

Ko'-eland. — SLA. 13 kuopos rnė- , 
nešini-' susir nkunas įvyks subab j, 
balandžio 5 d., 7:311 vai. vakare. So- 
c:alislų svet., 11111(1 So. Michigan av. 
Vi-i liraugai ir draugės atsilankyki
te, ne* turime svarbiu dalykų au- 
svarslybiui. —Kalnietis, ra\|.

Lietuvių Laisvės Kliuho mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj. ba
landžio 1 d.. .1. Mazelausko svetai
nėj, nr. *3259 S. Union avė.. 7:30 v, 
vakare, Draugai, malonėkite a' 3- 
I: (įkyli, nes bus daug svarbių da
ly kų svarstymui.

— L .šerkailis, Bašl.

TMD. 27 ko. susirinkimas vyks 
nedėlioj, balandžio 6 d., lygi; i 12 
vai. diena, p. V. Piežinskio svel., 
•1600 So. Paulina gi. Visi nariai pri
valote ateiti Į susirinkimą paskintu 
laiku, nes turim svarbiu reikalų 
taipgi bus dalinama knygos..

—Jonas A'aisvilas, sekr.

Itescland — LMPS. 25 ko, vnljr‘ų 
gaminimo lekcija įvyks pėtnyčioje. 
bal. I d.. 7:30 vai. vakare, pas d-gę 
G. Ktc binskienę, num. 1()356 \Va- 
bash avė. Visos kuopietės malonė
kite atsihinkyti. laiojau pašalinės 
yra kviečiamos lankylis.—Komitetas

Melr<»v Park. LSS. 4.3 kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioj. ba’an- 
džio 6 <1., 10 vai. iš ryto. Krank »r 
James sv.vL, kertė 23 Avė. ir Lake 
str. Drangai ir draugės, malnėki- 
te '••įsirink'i laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarsto (i.

—Ad. Stoškus.

St. Charles, III. — LSS. 177 ’<•>. 
susirinkunas Įvyks bal. 6 d., ne’lč- 
l'ojc, L Bovart svet., 1‘:.30 v. po p'-»- 
1'1. Drputfai ateikite visi, nes |uri- 
P’c svarbi dalvku apkalbėti. Norin
tis prii.'ulčti taipei ateikite. Po su
sirinkimui bus diskusijos.—Valdyba

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jv' ks nedalioj, bal. 6 d., Mildos sve
tainėje. 3212 So. Halsteds t.. 1 vai. 
po pietų. Tie nariai, katrie buvo 
paimti Į kariuomenę, dabar v ra su
grįžę. Jeigu jie nori prigulėti teik
sis p|eiti j susirinkimą ir užsimo
kėti. Kitaip jie bus išbraukti.

—Valdyba.

Ro-oland. III — Generalė repeti
cija veikalo “Alkani žmonės” bus 
pėlnvčioj, bal. -I d,. Doviato svetai
nei. 105()l Michigan avė. Pradžia 
7:3.0 vai. vakare. Visi lošėjai ma
lonėkite susirinkti būtinai paskirtu 
laiku. —S. Talksuis.

Cicero. III. I.MPS. III Rajonas re
ngia dideles prakalbas subatoi, ba
landžio 5 d., 8 vaL vakare, Griva- 
laičio svet., 1837 W 14 str. Kalbės 
pagarsėjęs kalbėtojas iš Brooklyno 
dr. J Jukelis, ir M. Dundulienė,

Harvey, III. — LSS. 228 pk. nusi- 
rinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 
Ii 0:30 vai. iš rvlo, ,1. Geruckio svet, 
lali.l'l So. Ilalsted st., Phoenik, III, 
Draugai ir draugės, malonėkite alsi 
lanky'ti paskirtu laiku.

—Organizatorė.

L. S. J. L, I kp, mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, balandžio .» <1., 
\usros svet, .30111 S°. Ilalsled si.
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes \ r daug reikalų aptarti.

- Valdyba

West Pullnirn. — SLA. 55 kp. mė
nesinis susirinkimas bus šeštadieny
je. balandžio 5 d, 7 vai. vakare. .1. 
Gruzdžio ir P. Raišučio svet., Na
inį ir norintis prisirašyti prie Su- 

.ivienijimo Lietuviu Amerikoje, ma
lonėkite nesivėluoti.

—A. Statkus, Įlaši.

PPD. unija rengia prakalbas pėl • 
nyčioje, balndžio 4, Mildos svel. 
Prakalbos Ims su pamargiuimais. 

Kalbės K. Geležėlė ir kili. Visi kvie
čiami idsihuiky Ii. — Komitetas.

.B irnside. — SLA. laikvs mėnesinį 
u-irinkim:) pėlnyčioj, I balandžio, 

7:3() vai vok, Mačiukevičiaus svel. 
'6.36 E, 93 Si, Nariai malonėki '.e vi
si būti. a

— Ein. rast. P. Pivariunas

So. Chieago, III. — LSS. 155 ko. 
o i inkimas Įvyks oėtnylioj balan- 
Ižio I d.. 7:30 vai. vakare, d. A. Tau- 
ka»’o bute, 8913 llouston Avė.. .Ne- 
amirškite draugai alsilankyli.

— .1. J. Ven kus.

Indiana Harbor, Ind. —Pelnvčioį 
bal. I. LSS 212 kp. rengia svarbias 
orai alba.s P. Misevičiaus svetainėj 
2101 aid 137 los gal. Pradžia 7:30 vai 
•’akare .K’hės .1. Jukelis. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Komitetą*.

ASMENŲ .HEšKO.HMAI
PA.IIE.ŠKAU Prano Kniukštos, 

Kauno gub., I'clšiii pav., Kulių par. 
šimolių sodos, girdėjau buk gyvenas 
K< ivin'.’tone arba Chicagoįe. Jis pa’s 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man io adreso.

LEONAS METBIKIS, 
3737 Carey SI., Indianų Harbor. Ind.

PA III šKAU savo Iriju dėdžių. Jo
no Petro ir Vincento Ivvaskovv.. Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Margi- 
nykii kaimo. 10 metu algai gy vem) 
Brocklyn N. Y. Meldžiu alsišaukli 
arba kas žino pranešti

P. KABMEI.O\VICZ
31 Povvers Ct„ Greenl’ield, Mass.

PA.IIl'.šKAU savo tikro brolio Ka
zimiero Blriba, jis paeina iš Kauno 
gub.. Panevėžio pav., Sicmeligų par.. 
Mediniškių sodžiaus, 6 melai atgal 
gy veno Chieago; iš ten nežinau kur 
švažiavo. Jis pats ar kas kitas malo- 
nėki’e pranešti. Aš paeinu taipgi iš 
augščiau minėtos vielos. Po tėvais va 
dinuosi Uršulė Belebeikiutų, po vyru j 
Liukisena.
9952 Indiana Avė., Boseland, III. i

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

J. Budžinskas,
710 Edgesvood Avė., Akron, Dino

PA.III .ŠKAU giminių Ambrozevi- 
čių ir pažįstamų. Aš esu iš Kauno 
gub.. .Šiaulių miesto, priemiesčio Pa- 
tudini. Mane pažįslančiųjų meldžiu 
alsišaukli.

Jozeoh Abromoviez, 
2229 AV 23rd Place, ’ Chieago

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

Kazy s Brazas,
P. O. Bos 105, Ziegler, III

Pajieškau savo draugu Antano, 
Juozapo ir Aleksandro Kurpeikių; 
paeina iš Kauno gub., Baseinių pa-

1 v'oto, Kvedaruos par., Skerdinų ^o- 
j džiaus. Girdėjau esą mainieriaįs, 
i Taipgi Arkano Beržanskio. gy veno 
; Boekforde, UI. A'isų meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Povilas Kvedaras.
1115 S. Ilalsted st., Chieago, III

___ REIKIA Te V y
ATIDUODU .3 melu vaikų ant au

ginimo, arba galėtų ir užsirašyti ant 
savęs. įves nenorėčiau atiduoti į prie
glaudos namų. Norėdami pamatyti 
vaiką atsilankykite 1 1.37 So. Morgan 
Si., 2ros lubos. Tėvo adrisas: karo
lius Gosevie, 1(113 Jncksoii SI., Gai y 
I nd.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU
lll’IKIA operuotoji) ir finišcrių 

prie kosiuuiieriški) kelnių.
I.INDIIOI.M. JOHNSON CO.,

• 226 \V. Madison St.,

REIKIA opcruolojų ir Krislelių 
prie koslumeriškti vclsčių.

LLNDIIOI M. JOHNSON CO., 
226 \V. Madison SL,

___ PARDAVIMUI
PABDAVIMUI pirmos klesos Ir.t- 

čei’tie ir grosernė su arba be namo, 
vienu augšlu naujoje lietuviu apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos į- 
laisymai. Paniro? ime pigiai.

ANTON PBAZSKY, 
2856 l'merald avė., (’hieago

RAKANDAI

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI šešių kambarių 

medinis namas, beizmenlas, man- 1 
(lyne gestis, daržines, Keluri lotai i 
turi Imt parduoti atsiėmimui savo 
dalios
372 E. 881b PI arti Cotlage Grove

SPECIALIA PASIŪLYMAS 
balandžio menesyje

DIDELIS BARGEN’AS

Parsiduoda 7 pasažierlu vasarinis 
automobilius, laiugi 1918 Lordas 2 
tonu Irokas. Abudu automobiliai ge
rame padėjime. 'Laiugi parsiduoda 
dailus I ruimų furnišiai, 2 mėnesiu 
vartoti. Viskas parsiduoda už. pusę1 
kainos, nes turiu greit išvažiuot ant 
farmų.

John Bagdon, 
2514 \Vest 45lh Plane, Chieago, III

III IRIA Irimerių prie koshimie- 
riškų kelnių.

I.INDIIOI.M, JOHNSON CO.,
226 \V. Madison SI.,

KEIKIA prityrusių moterų prie 
Ivark) mo skudurų.

Miller und Cobcn, 
tltti Blue Island avė., Chieago

BUIKAI INGI gabus vaikinai, ku
rie norėlų pasidarbuoti liuosu lai
ku nuo darbo. Galima uždirbi! nuo 
s|(> iki *5() Į vakarų. Atsišaukite 

i h. t iodleski,
122 So. Michigan Avė., Boom 908 

Chieago, III.

FA IR A BARGENAS.
$200 dubiiltų springsų Phonogra- 

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

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas. valgomojo kambario setas, mie 
pamojo pambario setas, daveiiporl, 
aksomo divomii, rankomis piešti pa 
veikslai ir II. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

bat’penų.
Bezidemija 1922 So. Rodžio Avė.

Mes duodame vienų karvę, dvi 
kiaules ir 12 vislų kiekvienam, ku
ris pai ks viena iš šių 10--80—160 ake
lių farmų. Dobilų ir bulvių vieta, 
arti ežerų. Vilas paviete, AViscon- 
sino valstijoj, kaina $20.0(1 už. akc- 
ri, lengvas imokėiimas.

Atsišaukite G. F. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CIIAS. G(IDLI’.SKI (los kolonijos 
alsJovas). 122 So. Michigan Avė. 
Boom 908, Chieago, III.

• • • 4

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu kiekines kibai 
— vienu žodžiu išdirku visokius slo
gus ir visokius kiekinius (laibus.

Darbus užimti visose dalyse Chi
eagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Slicct Metai Worka
2106 \V, 241h M Tel Canal 4802

FARMOS!

\NT PARDAVIMO penkių sėd v
niu .'mhm’olrlius, aid reikalo dar 
dvi ga’iiua i-liesti. Vasarinis, la
bai u,'ramu -lovy je, beveik naujas 

o visais Intaisy mais, patsai star
tuoja. Ii cilimleriai ir 6 geri laj't- 
• ai. Pardavimo priežas!’ sužino1 i- 
te ant vielos.

D. Kiras,
319 \\’. 5lst PI., arti Wejd\vorth 
avė., Chieago

BI’IKAI INGOS moteris dėl išsky
rimo skuduru.

Pcoples Junk Shop, 
5835 Loomis Street, Chieago

REIKIA DARBININKU

BEIRAI.INtiA šeimvninkė pr:e 
mažos Šeimyno-/ Mergina arlui na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsmaukite ereliai į 

OBEMU'š C'D’M’CAL 
LABOBATOHY

1718 So. Ilalsled St.. Chieago, III

PADIDINK / LGĄ.
I .EIKALINGA keletas 'yru. ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįslamn. visi ga'ės pa
dvigubint savo algų nepuri raukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesniu paaiškinimų | as 
LIBEBTY L.AND A INVEST. CO. 
3301 So. Ilalsted SL, Chieago, III.

BEIRAI INGAS partneris su pini
gais. I ubai geras biznis. Galima 
mt lary Ii daug pinigu. Atsišaukite 
la‘ ku į Naujienų ofisų pažymėda
mi aid laiško No. 5.

BI’IKAI INGA lietuvė moteris dir
bt; Į hole’’, nuo 26 iki 30 melų am
žiaus. Pa.lovus darbas, gera už- 
nu ke: lis.

And. Spuliai^ch,
1167 So. Ilalsled st.. Chieago

BI’IKAI INGAS barberys ant visa
dos. Ka>4 lokį darbu supranta, mc1- 
dž'ii atsišaukite tuojaus. Mokestis 
$20 į savaitę. Al išaukite

Peter Balčiuk.
101.3 So. Miiin st. Hockford, III.

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

M AB KŪNAS, 
21’8 AV. 17 SL, Chicgo

PEIK ALINGAS bučeris tuojaus. 
Atsišaukite

M. Bomanauskas,
836 \V. 20!b si. Chieago

IIEIKIA Darbininku prie cukri
niu burokų. Vedusių arba pavie lių 
y paltį. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas randai.

dykai kelionė su nerkraustymu. 
I Kontraktas h? atidėliojimo, kaip tik 
|mei esame prsirengę prie anksty vo 
f darbo. Pasima*' kitę su musų agen- 
' tai Ch’ragoje šince vįn»n«e.

* ; s Al. AVeber’s rome, ‘642 Orchardd 
Si, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Looez 1721 W llarrison 
S».. bile dien’) nuo š ry to iki 9 vak. 
('Jas. Kassay’s ofise, 9328 Cotlage 

' Gr >ve Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vai.ai ‘. Andre\v Mikek, 1111 AV 
18’11 St., bile dienų nuo 8 ry to iki 
8 vakare. Bekete ir Sons ofise, 1957 
AV. Grand Avė, Nedėliomis nuo 9 

tiki 11 r\to,
MICilIGAN SUGAB Co.

Sainnav, Mieli

PAJIEŠKAU darbo kaipo barbe
rys vakarais arba dienomis. Esu al- 

‘ sakantis tame darbe. Kam yra rei
kalingas, malonėkite atsišaukti

E. B..
904 AV. 141h PI., Chieago, III.

I SIŪLYMAI KAMBARIU
, — - — — • 

/ATSIDUODA rendon kambarys 
vienam ar dviem vaikinams, su val-

' giu ar be valgio. Yra telefonas. 
Atsišaukite šiuo adresu:

J. K..
>03 AV. 21 PI., antros lubos, Chieago

DUODU dykai kambarius, moku 
1 eleetrie, gas bitas ir anglis, tokiai 

šc»m\ nai, kur št-imyninkė apsiims 
' užlaikyti namus, šeimininkė gali tu
rėt' apie nenkias ypatus. Patogu įr 

I darbų važiuoti, prieina trįs gatveka- 
> rių linijos ir elevatoraus stotis. Palo 
| ui vieta dėl šiaučiaus, kuris gali dir- 
. bti repairing uoli darbo gauti pas
įmanė tame pačiame name. Atsišau-| 
k'te š'lio adresu:
2290 Mihvaukce Avė., Chieago.

BI’IKALING\S darbininkas dėl 
duonos išvežiojimo. Turi turėti $200 
ca h Geras uždarbis ant eommision. 

MABOZAS BROS.
4617 So. Paulina Si., Chieago.

BI’IKAI.INGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaįku, vienas 5 metų, antras 
*’ metų. Jokio namu darbo nėra. Va
karai. subatom no pietų ir nedalioms 
liuosi. Va’eis. kambaris ir gera mo 
kestis. Arli bažnyčios. Atsišaukite į

M J BALSIUS
8.*|8 AVest 341h St., Chieago.

BI’IK! A CABINI'T DIUBĖIU. 
3 i’lNP'U IB INVAIRIU PAPRASTU 
DARBININKU. DlRRTUVfi RAN
DASI BFNTON HARROR, MICIL 
IDEAI Ė VIETA. SV’ IKA ABIELIN- 
Kr. GUBOS DARBUI «H GYVENI
MUI SANLYGOS IB GEB A MOKES
TIS. NEKĄ KEBI UMU DABBININ- 
K \MS. JEIGU JUS ESATE BE DA- 
BBO ABBA NOKITE. PAGEBINTI 
JUSU D AB AKTINI BADRJIMA — .ši 
YB. A l XTIl A BKOGA. JEI JUS NE
MOK ATE AMATO. M»’S IŠMOKYSI
ME JUS III MOKĖSIMI- I AIRE MO
KINI MOSI MES UŽMOKĖKIME 
G' l ŽKEI 1O IŠLAIDAS. DEL PLA
TESNIU *INIV .VTSLŠ'UKITE JN

I . B GIU- ENBEBG, 
MANDEL MFG. CO., 

CONGRESS and LAFLIN STS., 
CIIICAGO.

x KEIKIA patyrusio saliuno porte
rio.

5728 So. §tate st., Chieago

III IKALING.A dviejų patarmmlo- 
jų restorane prie nešiojimo valgio. 
Atsišaukite

Pelei* Malinauskas
3212 S. Ilalsled si., Chieago

lll’IKIA karpenleriii 60c j valan- 
• i, mašinistų, automobilių ir veži
mu plovėjų, vyrų dirbli Į parkų, 

kambarys ir valgis. Prie 
ūkės darbu, nedėliomis nedirbama, 
Iii vai. Į dienų, arti Chieagos. *10— 
$60, kambarys ir valgis. Vandens 
'■rižiurėtojų. vyro Į holeli, vaka- 
'jus turi eiti namo. Perkuriu. Invai- 
i iu darbininku į 1’olcliiis ir reslo- 
'i'U'.is. jani'oi’iu. Be prityrimo. A- 

1 py senių vyrų prie lengvo darbo, 
malevolojų, lekorių, susllerin. $30 
i ,-avai\!<‘, janiloriu, $20 Į savaitę — 
8 vai. IT.neh. dr’dl ir smesv machi- 
n<‘ ooeruoloiu.i millvvright, Gordon 
fe'deriii, vežėju prie htmberio m-- 
Jžiu <Erb’jų, cabinet dirbėju. Alel- 
žė.’u ant farmų, 2 sargų, *90 vaikų 
I I melu ir senesniu prie ofiso ir ša- 
’ os darbo. $10 --$15, pakuotoji) va- 
ž:i\čin ant farmų.

MO’I’EIIV reikalaujama prie sta- 
’u patarnautojų, trumpos valandos, 
virėjų ir ofisu ir namu valyloi”. 
Irumnos valandos. Naktimis indų 
'avėjų.
ŠOU I II PARK niPI OYMENT 

\GENCV
1193 S. Ilalsted si., 1 ras augštas.

V:si darbai South Ncilh ir AVesI 
mi-čje. (Kalbama lenkiškai).

AN T PARDAVIMO šešių ruimų ra 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
pasirendavoli ir Halų 3-čias floras 
iš fronto. ALsišaukile nuo 9:30 iki 
12 dienų

A N.N A NAU.IZII-MIS 
4800 So. Ashland Avė., (’hieago.

'TIKTAI ši MĖNESI
Už. $">5 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartota tiktai 30 
dienn. vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi praluš’inli daug kilų 
‘ckiyč'os setu vėliausios slapos. 
Toimii lianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Komi-..

M’ES'i ’ PS STOHAGE CO.
2810 W. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nede- 
liomis nuo 10 iki 4 vai.

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

PARSIDUODA licluvių kolonijoj, 
Mirbignno valstijoj tiesimi nuo pa
čių savininkų, l’armos gyvenamos 

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

TONY Z A BELĄ,
P (). Box 1. Lake (’.o. Prarnck. Mich.

P A R D A V IM D i

PEBKU visokius instrumentus 
naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
lianas, vargonus, gramafonus, kon- 
ertinas, armonikas, Iriubas, bara- 

baims, cimbolOs, skripkas hescdlas. 
kas turite ptisiųskile laiškų aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 S \ Dearborn St.. Chieago.

P \BSIDUODAX sali imas. Priežas
tis pardavimo — vyras mirė, par
duosiu už mažiausias išlygas.

Marė Bekils,
3538 So. Ilalsted st., Chieago

PABSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai, už teisingų pa
šildymų atiduosiu. Gera viela, yi- 
’-okių tautų apgyventa, biznis iš- 
dirh'as per dauv melų, visi įtaisy
mai pirmos kliasos. Gera proga na
šlį Ii biznierium. Atsišaukite grei
tai po numeriu

G. D..
2(101 AV. 20th Slr., Chieago

PARSIDUODA labai pigiai mo
lei i ka (bananų dirbtuvė taipgi vi
lkių Irimingų ir rakandų. Parsi- 

duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sųlygas 
paliesite ant vietos. Kas norite pirL 
kli atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chieago, III.

PARDUODU restoranų. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Apgyventa lie
tuvių ir kiti) tautu. Priežastis par- 
(lav’mo — savininkas apleidžia Uhi- 
cagų. Atsišaukite
1619 S. Ilalsted. st., Chieago

SrOCKAI—glĖROS,___
MES PėllKAMė Liberlv bondsus, 

mokame augščiausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražiui.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
! tllli Milvvaukee avė., Chirago

RANDAI
ATIDUODAMA randon didelė sę- 

krova prie (’amilport avė., pertai
sysime pagal reikalavimų. Gera 
dėl bile kokiu biznio. Labui pigi 
remia.

NAMAI-ŽEMe

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 augšhi, 2 metai kaip statytas, tuš
čias lotas sale ir staldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prckiuoįa. 1! tuk
sianti įmokė'i, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas puls išmoka. Sa
vininkų galima mafvii vakarais ir 
m dėlionis diena po No. .3009 \V. 5.3rd 
St., 1-nuis E’loras.

PARDAVIMUI gera forma 70 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie mieslo 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio

Vvrišku Oraoanu Bakenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas katilu pa
muštų overkotij.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotni, vertės nun $25 iki *85, da 
bnr $5 ir augščiau Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinam# tintai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdiena nedėliomis ir va 
karais.

g GORDON
141K fl IH

PABSIDUODA PIBMOS KLESOS 
BUČEBNĖ IB GBOSEBNĖ

Kas norite turtų įgyti, tai pirkite 
ta biznį, nes aš išvažiuoju į Lietuvą. 
'Turi'i s’ako už. $2,200.00, o įtaisymas 
$1 200.00, biznio darau 700.00 į še- 
šes dienas, nedėliomis uždaryta. Dė
deliu nk jokiu nevažioju; turiu Den
kis ruimus užoakalyj — $30 dolerių 
remlos. Aplinkui gvvena visokių tau ; 
tu žmones. Atsišaukite: J

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

PABSIDUODA bučernė lietuvių j 
auuy venloj vietoj. Priežastis parda- , 
vimo moteris yra mirus; reikalinga . 
greit parduoti. Atsišaukite
2009 So. Ilalsted St., Chieago. į

• PARDAVIMUI kostumieriška kria- 
očiit šapa. Didžiausia lietuvių ko-! 
•uni ja. Biznis išdirbtas nuo senai. | 
Kas nori gali ir rendavoli. Atsišau
kite į

. K. Jamontas, 
1739 So. Halstcd st, (’hieago

PARDAVIMUI lietuviška bučer- 
nč. šviežias tavoms. Parduodu iš 
priežasties kito užsiėmimo.
609 West 14th Place, CIIICAGO

BARGENAS: Parduodu sa” • pui
kių farmų 21)0 akelių juodžemio su 
mobu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus bmlinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gelžkelii) stotis ant kampo 
fanuos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno š' i;o ir 10 mylių nuo ki
lo didelio mieslo. Sne< iališktii iš
dirbta dėl RUGIU, AVIŽŲ, BULBIU 
ir II. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus los mano for
mos.

S. Sokalskis, 
3313 S. I o\ve Avė., Chieago, III.

Tel. Boulevard 10011.

~ FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie mieslo Scoltville, Michi

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kolonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 ( kiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras l'armas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. 'Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame aid 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padai'inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gy venti ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi (lel visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
purka pas mus ukes gelžkęlio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scoltville, Mich.

KAS GERIAU?
AR MOKĖSI RANDA VISADA IR 

NH'KO NETURĖSI. AR TURĖSI 
SAVO I ()('NA GRAŽU NAMA. KU
RIS PATS Iš BANDOS IŠSIMOKĖS.

PARSIDUODA — NAUJAS MŪ
RINIS NAMAS. $1099 PIGIAU NE
GU KAŠTAVO PABUDAVOTI ANT 
2 AUGŠTU PO 5 DIDELIUS KAM
BARIUS. SU ELEKTRA. GASU. 
BAI TOM SINKOM ir MAUDYKLOM 
IR SU VISAIS AUGŠTOS KLESOS 
IN TAISYMAIS, SU GERAIS POR- 
ČIAI, SU DIDELIU 8 PĖDU AUGŠ- 
čl() CEMENTUOTU BASEMEN- 
l'U IB SU DIDELIU PLAČIU LO
TU, 30x125 PĖDU NAMAS LABAI 
šVIėSUS Iš ABIEJU PUSIU IR AP- 
I INKUI APIBUDAVOTA PUIKIAIS 
NAMAIS. RANDASI LIETUVIU AP
GYVENTOJE: VIETOJ. NORINTIE
JI PUIKAUS NAMO GREITAI AT
SIŠAUKITE IB GALĖSITE NUPIR
KTI PIGIAI. UŽTEKS $500 INMO- 
KĖIIMUI, O LIKUSIUS RENDOS 
IŠMOKĖS. Kl a IMKITE PAS

J. SINKUS, 
3301 S. Ilalsted st., Chieago, III.

PIRKITE NAMA NEBRANGIAI 
Tiesiog nuo savininko, su keturiais 
pagyvenimais, po 4 kambarius. Go- 
sas, toiletai, klosetai, drapanos, ma
udynės, sinkos naujos mados, ci- 
mtinlims beisir;mtas 7 pėdu aug.š- 
čio. Garadžius labai gerai aptaisy
tas, geroj aniclnikčj. aH|i mokyklos 
ir karų linijos, neto’i AVenlvvorlh 
avė. D. Kripas,
319 W. 5(st PI., Chieago

c ŪKĖS.
Lietuviai Įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę yVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa- 
vietluose, \Visconsin. ši yra TIK
RA F*B()GA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite mnn dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Boekforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

‘ Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, Ib

PARDUODU ant Bridgeporlo na
rna šešių pagyvenimų su namu už
pakalyj, vienu pagy veniniu, abudu 
mūriniai, augšti heismantai; arba 
mainau ant mažesnio namo arba 
aut mažos fanuos. Remtos neša 
$90.00 į mėnesi, Kaina $8300. At
sišaukite nedėliomis iki 11 vai. ry- 
iĮo. Savininkas ant 3čiu lubų iš už
pakalio, .1. K.
3533 So. \Vallace si., (’hieago

PABSIDUODA farma arba gali
am išmainyti put namo. 7() akrų že
mės; 2() akru dirbamos. 112 akru su 
bmhnkais. 4 kambariu s|uba ir bar- 
nė 1 my lia nuo mieslo, prie pat ge
ležinkelio. Būga mažas upelis per 
kampų fanuos, Wisconsin valstijoje. 
Atsišaukite ant šio an’rašo:

K. ZAUGA, 
3337 So. \Vallaee St. (’hieago

MOKYKLOS_____

I
 DIENINE IR VAKARINE

M O K Y K L A
čia gali le.igvu ir greitai išmo di Anglų Ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Aagliios, , 
Lietuvos ir abelną istorijas, geo^ratiją, rašyt i | 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramtnar ir Hirh 
Scbool lų skyrius Lietuviai mokytojai. SunauJo- l 

I kitę iiuosą laiką pasitrokininiui, Eesigailčsite. IIAmerican Coliege Preparatory fcchoul r
I 3103 SO. HALSTED ST.. CHICAG0. 1LL. i.

valentine: dresmaking
COLLEGES

(JS<So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
di»on, 1850 N. Wells gt.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

62

Mokykis Kirpimo ir Deslgninf
Vyriški) ir Moteriškų Aprėdai?
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trumpi. 
laiką.

Mes turime didžiausius Ir geriat) 
sius kirpimo-designing ir siuvinį) 
skyrius ,kur mes suteiksime praktift 
ką patyrimą kuomet jus mokysitė*

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų khvgos.
MASTER DESTGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinii*
118 N. La Šalie gat., prieš City tlab 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

.3.30-3 S Moriran St. Chieago, III

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso Iš 197 So. LaSalle Street 
j Boom 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephnne Franklin 4849 

Rezidencijn# Tel Garfield 1647

JOSEPH C. WOIX)N
LIETUVIS ADVOKATAI* 

29 8. U Baile SL
Telephont Centrui 639“

Vakaratu
2$ 11 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Rooni 2.32, 2ras augštas, virš Fnmous 
Clothing Store, atdara vakarais ik» 
(t vm! Nedėlionii» n>»»» 10 iki 1

Už $50.(10 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 verlžs 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

j'honografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vielų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325.
JF1 GYVENATE UŽMIESTY.I, Ml S 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
I’RISIUNČIAME UŽ DYKA.

\VESTERN STORAGE HOUSE 
281 () W. Harrison St. Chirago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nuo 10 iki 4

Pranešimas
Turiu gražų, šiltų automobilių, 

kurį galima pasisamdyti pigiai dvi 
vestuvių, krikštynų, laidotuvių ir 
lip pasivažinėjimui ir kitokiems re
ikalams.

Taip-pat taisau automobilius se

nus ir naujus, turiu 7 metų prityri
mų

CHARLES S. SIIATAS

708 \Vcst 18lh st. (’hieago, III.

Tel. ('anai 3348 ,

ERR Naujienų skat 
” Vytojo* ir g kaityto 
lai prašomi pirkinių M
Valais eiti i ta$ Rankro 
V83. k ’) r i n • rkpIbiKM 
Naujienoje ;
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Pranešimai
Tom n of Lake, — LSJL. 2 kuopos 

mėnesinis susirinki—mus įvyks su
tintoje, balandžio 5 dieną, Scltle- 
inciil svetainėje lt»30 Gross Avcnuc 
Pardžia kaip 8 valandos vakare. Vi
si draugi kviečiami atsilankvli, nes 
turėsime daug svarbių reikalų.

—1 |* Urbutis

Lviuvių Rubsiuvių Skyrius 269 
laikys A C XV of \ susirinks ma pel
nyčio}. t balandžio kaip 7:20 valan
da vakare (’nljos svetainėje 1579 
Mihvaukcc Avenue Visi nariai yra 
kviečiami alslnkyli, nes yra daug 
svaibių reikalu. -- I* Galskis 

Fili Raštininkas,

Ratine \Vis — SLA 193 kuopas 
svarbus susirinkimus įvyks ncdėlioj. 
balandžio 6, \Vinters llallčj. Pradžia 
lygiui kaip 2 valandosno piclų 
Draugai ir draugės, visi privalote 
alsilankyIi, nes bus renkami Iv. ek
stra mokesčiai . Randasi ir šiaip 
daug svarbių reikalų. — M K

Gėry, Indiana — LSS 201 kuopa 
rengia svarbias prakalbas ncdėlioj. 
balandžio . Vokiečio svetainėj. rrie 
1.5 ir Grand gatvių. Pradžia 6 valau 
da vakare Kalbės drgė V Jvonaus- 
kiutė ir kili. Visi kviečiami atsi
keli — Komisija

AVest Pullman • — LSS ?35 kuoros 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj. balandžio Ii dieną, svelalmj 
po mini 11946 So. llalsled slr Pra
džia; 12 valandų diena. Visi noria 
prašomi atvykti taiku.

Sekretorius .’ Che -tunas

So. Englewood —«- eisi tie LSS. 
179 kuojos nariai, kur Imi paėmę 
roles veikalo ž\ do protas," šiuo 
praš< m« atsilankyti j nirmų re’'e*v- 
c ji keri bus pėlnyčioj, balandžio 
4. I. Butkevičiaus svetainėj 8131 So. 
Vincennes avė. Pradžia kaip 7x31) 
valandos vakare. •—Komitetus*.

Pnskrnclerto Vnrpo re-'e'ic: |u į- 
v\ks pėlnyčioj. tad. I. C S P S sve
tainėje 112'» XV. 18 gatvės. Loėja' 
prašomi susirinkti nevėliau kaip 8 
valandos vakare. — Komisija.

I.S—S 81 kuopa rengia *»vrrbia« 
prakali>as pėtnyčioj, balandž'o I. 
I iuos'bės svetainėje 1822 \Vabansia 
avė. Pradžia 8 valandų vakare. Ka’- 
bės buvęs Naujienų redaktorius, d 
P. Grigaitis. Norlhsaid'cčiai prašo
mi skaitlingai su. trinkti. Vald. ba

Roselard Li^Hriu Motery Provr. 
Susivienijimo 25 kuopa rengia svar
bių prelekt ija. ncdėlioj. balandžio (i 
dienų, Socialistu svetainėje a’’l 
I’ečiti li’bn ku te 9 ir Michigan avė. 
Prelekt ija bus lik dvi moterų ir 
merginu ne jaunesnių kaip 16 me
tu amžiaus. Prelegentu yra Dr D. 
Bagcč'iis. Pradžia 2 valanda po pie
tų M't|ers ir merginos, atsilank'1:i- 
le. n-s išgirsite dmig ko naudinga 
apie sveikatos reikalus.

P S. Kurios moters nežino tos sve . 
ti’lnčs, bti ant kampo 111 slr stovės 
viena iš moterų ir nurodys vietų.

— Renginio Komisija

Ro<'eland. — SLA. 13 kuopos mė
nesini* šusirnk’tnas įvyks subaloj, 
balandžio 5 d., 7:30 vai. vakare. So
cialistų svet., 11100 So. Michigan av. 
Visi draugai ir draugės atsilanky ki
te, nes turime svarbiu dalykų ai>- 
svarsty imti. —Kalnietis, raš,|.

Lietuvių Laisvei* Kliuho mėnesi
nis susirinkimas įvyks subaloj, ba
landžio 1 d.. J. Mazelausko svetai
nėj, nr. 3259 S. Union avė.. 7:30 v, 
vakare, Draugai, malonėkite n’d- 
I nkyli. nes bus daug svarbių da
lykų svarstymui.

— L Serkaitis, Ra.št.

TMD. 27 kp. susirinkimas ‘vyks 
ncdėlioj, balandžio 6 d., lygiai 12 
vai. diena, p. V. Piežinskio svet., 
•1600 So. Paulina gt. Visi nariai pri
valote ateiti į susirinkimą paskintu 
laiku, nes turim svarbiu reikalų 
Taipgi bus dalinama knygos..

—Jonas Vaišvilas, sekr.

Roseland — l.MPS. 25 ko, vnlg'ų 
gaminimo lekcija įvyks pėlnyČioje. 
bal. I d.. 7:30 vai. vakare, pas d-gę 
G. Ku* hinskienę, num. 1O<35(» Wa- 
bash avė. Visos kuopietės malonė
kite atsilankyti. Taipjau Pašalinės 
yra kviečiamos lankytis.—Komitetas

Melrone Park LSS. 4.3 kuopos su
sirinkimas įvyks ncdėlioj. ba’an- 
džio 6 d., 10 vai. iš ry lo, Erank »r 
James sv.et., kertė 23 Avė. ir Lake 
st|». Drangai ir draugės, malnėki- 
le *'isirink'i laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarslvti.

—Ad. Staškus.

St. L baries, III. — LSS. 177 ko. 
s'isirink-mas įvyks bal. 6 d., nedė- 
l’oje, J. Bovart svet., 1‘:.30 v. po p<'»- 
1’1. Draugai ateikite visi, nes Ima
me svarbiu dalvku apkalbėti. Norin
tis priimlėti taipgi ateikite. Po su
sirinkimui bus diskusijos.—Valdyba

Jaunų Lietuvių z\merikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jv' ks ncdėlioj. bal. 6 <1., Mildos sve
tainėje, 3242 So. Halsteds t.. I vai. 
po pi* tii. Tie nariai, katrie buvo 
paimti į kariuomenę, dabar vra su
grįžę. Jeigu jie m>vi prigulėti teik
sis p(|citi į susirinkimą ir užsimo
kėti. Kitaip jie bus išbraukti.

—Valdyba.

Roaajand. III — Generalė repe»i- 
cija veikalo “Alkani Žmonės” Ims 
j’ėtnsčioj, bal. 4 <1,. Doviato svetai
nėj. 105()I Michigan avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi lošėjai ma
lonėkite susirinkti būtinai paskirtu 
laiku. —S. Tnlksuis.

Cicero. III. LMPS. III Rajonas re
ngia dideles |>rakalbas subatoi, ba
landžio 5 d., 8 vaL vakare, Grigą- 
laičio svet., 4837 W 14 sfr. Kalbės 
pagarsėjęs kalbėtojas iš Brooklyno 
dr. J Jukelis, ir M. Dundulienė,

Harvey, III. — LSS. 228 pk. uuai- 
linkimas įvy ks ncdėlioj, balandžio 
l>, 9:30 vai. iš rylo, .1. Gerurkio svet. 
15639 So. Il.dsied st., Phoenik, III, 
Draugai ir draugės, malonėkite alsi 
hmky'ti paskirtu laiku.

—Organizatorė.

L. S. J. L, 1 kp, inėne‘;iiiis susirin
kimas įvyks subaloj, balandžio 5 d., 
\ušros svet, 3H0I S°- llalsled si. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkit paskirtu laiku, 
nes yr daug reikalų aptarti.

—Valdyba

West Pullmrn. — SLA. 55 kp. mė
nesinis susirinkimas bus šeštadieny
je, balandžio 5 <1, 7 vai. vakare, .1. 
Gruzdžio ir P. Raišučio svet,, No
nai ir norintis prisirašyti prie Su- 
.ivlenijimo Lietuvių Amerikoje, ma
lonėkite nesi vėluot i.

—A. Statkus, Basi.

PPD. unija rengia prakalbas pėl- 
nyčioje, balndžio I, Mildos svet. 
Prakalbos bus su pamargini mals. 

Kalbės Iš. Geležėlė ir kili. Visi kvie
čianti atsilankyti. — KoniiKdas.

.B trnsidc. — SLA. laikvs mėnesinį 
iiMrinkitiu) pėlnyčioj, 4 balandžio, 

7:3() vai vak. Mačiukevičiaus svel, 
‘026 E, 9.3 St, Nariai malonėki te vi
si Imli.

— Fin. rašt. P. Pivariunas

So. Chicago, III. — LSS. 155 kp. 
o i inkitnas Įvyks nėlnylioj balan- 
Ižio I <1., 7:30 vai. vakare, <1. A. Tau
kam) Imte, 8913 llouston Avė.. Ne- 
an.irškilc draugai atsilankyti.

— .1. J. Vcn kits.

Indiana Harbor, Ind. —Pėlnyčioj 
bal. 4. LSS 212 kp. rengia svarbias 
prakalbas P. Misevičiaus svetainėj 
2101 aid 137 tos gal. Pradžia 7:30 vai 
•»l»ki»re .K'hės .1. Jukelis. Visus kvie
čiame atsilankvli. — Komitetas.

i

ASMENŲ .DĖKOJIMAI
P A.l I I-’ŠK A t ’ Prano Kniukštos, 

Kauno giib., Telšių pav., Kulių par. 
Šimulių sodos, girdėjau buk gyvenus 
K< n*in</tone arba Chieagoje. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man io adresą.

LEONAS METUI KIS,
37.37 Carey St., Indiana Harbor. Ind.

PAIll šKAl' savo trijų dėdžių. Jo
no Petro ir Vincento l\vaskow.. Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Margi- 
nykij kaimo. 10 metų atgal gy veno 
Broeklyn N. Y. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žino pranešti

P. KARMEI.()\V!CZ
31 Povvers CL, Greenlield, Mass.

PA.I IEŠKAU savo tikro brolio Ka
zimiero Bleiba, jis paeina iš Kauno 
gub.. Panevėžio pav., Siemeligų par., 
Mediniškių sodžiaus, 6 indai atgal 
gyveno Chicago; iš ten nežinau kur 
švažiavo. Jis pats ar kas kitas malo- 
nėkPe pranešti. Aš paeinu taipgi iš 
aug.ščiau minėtos vietos. Po tėvais va 
dinuosi l’ršulė Belebeikiutų, po vyru 
1 iukisrna.
9952 Indiana Avė., Boseland, III.

PAJIESKAV choro mokytojo, ku
ris galėtų mokinti mišrų < hor:| (cho
ras pirmeiviškas; platesnes infor
macijas suteiksime per laiškus — 
kreipkitės šiuo adresu:

J. Budžinskas,
710 Edgevvood Avė., Akron, Oltio

PAJH šKAl’ giminių Ambrozevi- 
čių ir pažįstamų. Aš esu iš Kauno 
gub.. Šiaulių miesto, priemiesčio Pa- 
bolini. Mane pažįstančiųjų meldžiu 
atsišaukti.

.lozepb Abromoviez, 
2229 \V 23rd Place, Chicago

Piijieškau brolio Vinco Brazo i’T 
į draugo Aleks. Martinaičio, abudu 
1 paeina iš Kauno gub., šiauli pav. ir 
parapijos, Leporų sodos. Jie patįs 
malonėkite pranešti šiub adresu, už 
kbusiu dėgingas.

Kaz\ s Brazas,
P. O. Box 105, Ziegler, III

Pajieškau savo draugu Antrino, 
Juozapo ir Aleksandro Kurpeikiu; 
paeinu iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kvėdarnos par., Skerdinų so
džiaus. (girdėjau esą mainieriaįs, 
'Taipgi Anilano Beržanskio, gy veno 
Bockforde, UI. Visų meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Povilas Kvedaras.
1 115 S. llalsled si., Chicago, III

ĮIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo kaipo barbe

rys vakarais arba dienomis. Esu at- 
I sakantis tame darbe. Kam yra rei

kalingas, malonėkite atsišaukti
F. B..

901 VV. llth PI., Chicago, III.

REIKIA TeVy
ATIDLIODI' 3 melu vaikų ant au

ti n imu, arba galėtų ir užsirašy ti ant 
savęs, nes m-norvėiau atiduoti į prie
glaudos namų. Norėdami pamatyti 
vaikų atsilanky kite I 137 So. Morgan 
Si., 2ros Iltims. Tėvo adrisas: Karo- , 
liūs Goscvic, 1613 Ja< kson SI., Gai \ 
Ind.

REIKIA DARBININKU
BI’IKIA operuotųjų ir finišerių 

prie kosiumieri.škų kelnių.
I.INDIIOI.M. JOHNSON CO„

• 226 \V. Madison SIM

AUTOMOBILIAI

DIDELIS BABGENAS

Parsiduoda 7 pasažierių vasarinis 
automobilius, lidngi 1918 l'ord is 2 

' tonu trokas. Abudu automobiliai ge
rame padėjime. I'aiogi parsiduoda 
dailus I ruimų furnišiai, 2 mėne'iu 
vartoti. Viskas parsiduoda už pusę ! 
kainos, nes turiu greit išvažiuot ant 
farmų.

John Bagdon, 
2511 \Vest 151 h Plave, Chicago, III

ANT PABDAVIMO penkių sėd .- 
niu mihmmlrliii*, ant reikalo dar 
dvi j.'a'ura ištiesti. Vasarinis, la
bai l’-rūme stovyje, beveik naujas 
u \ isais bdaisy mais. paisai s’ar- 

dpoja. 6 ( ilinderiai ir 6 geri laja- 
rai. Pardavimo priežastį sužino'i- 
te ant vietos.

D. Kiras, 
319 \V. 5M PI., arti 
avė.,

AVejihvorJh
(ihieago

KEIKIA DARBININKU

BEIKAI.INGA šrimvninkė prie 
mažos .šeimyno*. Mergina artai na
šlė be vaikų. Pastovus dailias. Gera 
mokestis Atsišaukite tnedai į 

OBI’MI'8 CIH'M.hjaL
LABOBATOBY

1718 So. llalsled Si.. Chicago, III

• PADIDINK i LGĄ.
LEIK ALINGA keletas vyrų, ku

rie > ra apsipažinę su Jnionėniis ir 
luri daug pažįstamo, visi ga’ės pa
dvigubini savo algų įiepri įraukus 
šiom dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
KLiuskile platesnių paaišt inimų plis 
LIBEBTY I.AND A LNVEST. CO. 
3.301 So. llalsled St., Chicago, l!l.

REIKAI INGAS partneris su pini
gais. I ubai geras biznis. Galima 
nudaryti daug pinigu. Atsišaukite 
la" kti į Naujienų ofisų pažymėda
mi ant laiško No. 5.

REIKAI INGA lietuvė moteris dir
bti j hole’i, nuo 26 iki 30 metų am
žiaus. Pa.liovus darbus, gera už- 
in< keslis.

And. Spuliarfeb,
1167 So. llalsled st., Chicago

REIKAI INGAS barberys ant visa
dos. Kas tokį darbo supranta, me1- 
dž'ii atsišaukite tuojaus. Mokestis 
$20 į savaitę. Al išaukite

Peter BalČiuk,
101.3 So. Main st. Boekford, III.

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

MARKŪNAS,
21 !8 \V. 17 SI., Cbicgo

REIKALINGAS bučeris tuojaus.
Atsišaukite

M. Romanauskas,
836 \V. 20!h st. C.hicago

REIKIA Darbininkų prie cukri
niu burokų. Vedusių arba pavienių 
y] alu. Augš^iausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai. 

d\kai kelionė su perkrausiymu.
I Kontraktas b? atidėliojimo, kaip tik 
|mes esame prsirengę prie anksty vo 
į darbo. Pasimtif' kitę su musų agen- 
' tai Ch’ragoje Muse vietose.

‘ ; s Al. VVeher’s raine, ‘612 Orchardd
Si, bite dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M l.oocz 1724 W Harrison 
St.. bile dien*; nuo š ry to iki 9 vak.

■ Cl as. Kassay’s ofise, 9328 Coll.ige
■ Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
j iki 8 vakare, Andre\v Mikek, 1114 W 
i 18’h St., bile dienų nuo 8 ry to iki

8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
W. Grand Avė, Nedėliomis nuo 9 
iki 11 n to,

MICHIGAN SI’GAB Co.
Saj»inav, Mieli

REIKAI.ING SS darbininkas dėl 
duonos išvežiojimo. 'Turi turėti $200 
ca h Geras uždarbis ant eom|nision.

M A RUZAS BBOS. Į
4617 So. Paulina St., ('.norago.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaikų, vienas 5 metų, antras 
” metų. Jokio namu darbo nėra. Va
karai. siibatom po pietų ir nedėlioms 
liuosi. Vatais, kambaris ir gera mo 
keslis. Arlį bažnyčios. Atsišaukite į

M J PALŠIUS
838 \Vesl 34th St., Chicago.

RFIKLA C\BIN1*T DIRBSIU. 
.TPINP.'U IR INVAtRIU PAPRAS'I'U 
'DABRININKU. DIRBTUVE RAN- 

ATSIDUODA rendon kambarys IMSI BI NTON HARBOR, MICH. 
vienam ar dviem vaikinams, su va’- IDEAI Ė VIE'TA, SV’ IKA APII’LIN-

l SIŪLYMAI KAMBARIU

giu ar be valgio. Yra telefonas. 
Atsišaukite šiuo adresu:

J. K..
703 XV. 21 PI., antros lubos, Chicago

DUODU dykai kambarius, moku 
eleetrie, gas bitas ir anglis, tokiai 
šc»m\ nai, kur šeini y ninkč apsibus 
užlaikyti namus, šeimininke gali tu-
rė(i apie nenkias ypatas. Patogu į 

j darbų važiuoti, prieina trįs gatveka - , 
■ rių linijos ir elevatoratis stotis. Pato 
| gi viela dėl šiaučiaus, kuris gali dir- j 
. bti repairing gali darbo gauti pas 
įmanė tame pačiame name. Atsišau-j 
k’te šbio adresu:

KT. GEBOS D\BBUI IR GYVENI
MUI SANI.YGOS IR GFUA MOKFS- 
'l’IS. NĖRA KERI UMU DABBLNIN- 
K VMS. .Jl’IGU li s USATE BE DA
RBO ARIU NORITE PAGERINTI 
JI SU D\B\BTINI PADĖHMA — ŠI 
YRA FXTRA PROGA. JEI JUS NE
MOKATE AMATO. MUS IŠMOKYSI
ME JUS IR MOKRSIMK I AIKE MO- 
KINIMOSl MUS UŽMOKĖSIMI*: 
G’ l ’>K1*'I IO IŠLAIDAS. DEL PLA
TESNIŲ ŽINIŲ A l'S’š AUKITE 1N

I . B GREENRKRg, 
MANDI*L MFC. CO., 

CONGBESS and LAFLIN STS„ 
CHICAGO.

2290 Mihvaukee Avė., Chicago. REIKIA patyrusio saliuno porte
rio.

5728 So. §tate st., Chicago

BI'IKIA operuotoji.! ir bcislcrių 
prie koslumei iškii vdsčių.

I.INDIIOI M, JOHNSON <’().,
226 \V. Madison SI.,

___  PARDAVIMin <
PARDAVIMUI pirmos klesos b*.i- 

černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu migšlu naujoje lietuviu apgy
ventoje vieloje. Baltos spalvos į- 
laišy mai. Pardim.* ime pigiai.

ANTON PBAZSKY,
2856 Emeiald avė., C.hicago

NAMALžEMe

BI.IKIA Irimerių prie kostiume 
riškų kelnių.

I.INDIIOI.M, JOHNSON C.O.,
226 \V. Madison SI.,

BI'IKIA prityrusių moterų prie 
I vai ky mo skudurų.

Miller and Coben,
1116 Blue Island avė., Chicago

PLIKAI .INGI gabus vaikinai, ku-
( rie norclų pasidarbuoti liuosu lai- 
I ku nuo darbo. Galima uždirbti nuo 
' sĮ() iki &5() Į vakarų. Atsišaukite

< h. Godlcski,
122 So. Michigai) Avė., Boom 908 

C.hicago, III.

BL'IKAI INGOS moteris dėl išsky
rimo skudurų.

Pcoples Junk Shop, 
5835 l.oomis Street, Chicago

Bl lKALINGA dviejų patarnauto
jų restorane prie nešiojimo valgio. 
Atsišaukite

Peter Malinauskas
3212 S. llalsled si., Chicago

REIKIA karpenlerii.i 60c j vahin- 
1 i, mašinistų, automobilių ir veži
mu plovėjų, vyrų dirbti Į parkų, 

kambarys ir valgis. Prie 
ūkės darbu, nedėliotais nedirbama, 
10 vai. į dienų, arti C.hicagos. *l(>— 
:Š60, kambarys ir valgis. Vandens 
'•rižiiirėlojų. vyro j holeli, vaka
rius luri eiti namo. Pečkurių. Invai- 
liu darbininku į bulelius ir resto- 
• nnus. jani'orių’. Be prityrimo. A- 
pysenių vyrų prie lengvo darbo, 
imdevolojų, lekorių, siistleriu. $30 
i *ųvai\!<‘, janilorių, $20 Į savaitę — 
8 vul. Poneli. <li-ill ir s‘Tew inavbi- 
ne (»i>ei’uol<>i!i,| millwriųlit, Gordon 
fenleriu, vežėju prie himberio me
džių dirbėjų, cabinel dirbėju. Mel
žėjų ant farmų, 2 sargų, ^90 '"i'kų 
I I melu ir senesnių prie ofiso ir ša- 
’ os darbo, $10™$15, pakuotųjų va
žmėtų ant farmų.

MirrrBV reikalaujama prie sta- 
'u patarnautojų, trumpos valandos, 
virėjų ir ofisu ir mmm valytom, 
trvmnos valandos. Naktimis indų 
'avėjų.
SOI' I II VARK i’MVJ OYMENT 

AGENGY
1193 S. Ifalsted st., 1 ras atigštas.

V!si darbai South NcNh ir \Vest 
minėje. ( Kalbama lenkiškai).

RAKANDAI______
EXTRA BARGENAS.

$200 dubiiltų sprlngsų Phonogra- 
fns, grajina visokius rekordus, par
duosiu už š55 su rekordais ir dei
mantine adata. rpaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario '■etas, mic 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

baruenų.
Bczidencija 1922 So. Kedzie Avė.

AN T PABDAVIMO šešių rujmų rn 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
pasiremlavoli ir fialą 3-čias floras 
iš fronto. Atsišaukite nuo 9:30 iki 
12 dienų

ANNA NAUJZIEMIS
-1800 So. Ashland Avė., Chicųgo.

TIKTAI ši MĖNESI
Už š')5 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartota liktai 30 
dienu, vertas -1’75. Mes esame pri
versti taipgi pratuš‘inli daug kilų 
‘cklyč'os setu vėliausios .slavės. 
'Taipgi į innas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
Liberfv Bonds.

WEST<-RS S'TOHAGE CO. 
2810 W. Harrison st.

Atdara nuo 9 rylo iki 9 vak. Nedė- 
lioinis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI šešių kambarių 
medinis namas, lieizmenįas, mau
dynė gestis, daržines, Keturi lotai 
luri Imt parduoti atsiėmimui savo 
dalios
372 E 881b PI arti Cotlage Grove

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE

Mes duodame vieną karvę, dvi 
kiaules ir 12 vislu kiekvienam, ku
ris pirks viena iš šių 10-80—160 ake
rių farmų. Dobilų ir bulvių viela, 
arti ežeru. Vilas paviete, \Viscon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake- 
ri, lengvas imokėjimas.

Atsišaukite G. j’. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. GODLF.SKI (los kolonijos 
atstovas). 122 So. Michigan Avė. 
Boom 908, Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigini gražus 
medinis mumis 2ju lubų augščio, 2 
fialai po 4 kambarius: randasi gra
žioj vieloj po num. 3513 Emcrahl 
A ve.

PARD^VIMHi

I'ERKIL visokius instrumentus 
naujus ir sHins, kad ir pagadintus: 
liautis, vargonus, gramatonus. kon
certinas, armė’nikas, trintais, bara- 
hamis, cindiohls, skripkas besedlas. 
kas turite piisiųskile laiškų aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 S). Dearborn St.. Chicago.

P \RSIDUODA \saliunas. Priežas
tis į ardavimo — vyras mirė, par
duosiu už mažiausias išlygas.

Marė Rėk Ii s,
3538 So. 1 laistei! st., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai, už teisingų pa
siūlymų atiduosiu. Gera viela, vi- 
*okių tautų apgyventa, biznis iš- 
dirb'as per dauv melų, visi (taisy
mai pirmos kliasos. Gera proga na
šlį ti biznierium. Atsišaukite grei
tai )>o numeriu

G. D.,
2(101 VV. 20th Str., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai mo
teli'ka drananų dirbtuvė taipgi vi
lkių trimingų ir rakandų. Parsi- 

duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis la, kad darbo 
perihiug, o sveikatos nėra. Sąlygas 
patirsite ant vietos. Kas norite pir1 
kli atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chicago, III.

PARDUODU restoranų. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Apgyventa lie
tuvių ir kitų tautu. Priežastis par- 
davuno — savininkas apleidžia Cbi- 
»-agų. Atsišaukite
1619 S. Halsted.st., Chicago

PARSIDUODA PIRMOS 'KLESOS 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Kas norite turtų įgyti, lai pirkite 
ta biznį, nes aš išvažiuoju į Lietuvą. 
'Turiu s’ako už $2,200.00, o įtaisymas 
ši 200.0(), biznio darau 700.00 į še- 
šes dienas, nedėliomis uždarytų. Or- 
deliu nk jokiu nevažioju; turiu pen
kis ruimus užnakalyj — $30 dolerių 
rendos. Aplinkui gyvena visokių tau ; 
tu žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Bos 337. Frankfort, N. Y.1

PARSIDUODA bučernė lietuvių į 
angy-Ventoj vietoj. Priežastis parda- j 
vimo moteris yra mirus: reikalinga . 
greit parduoti. Atsišaukite
2009 So. llalsled St., Chicago. j

• • PARDAVIMUI kostumieriška kria
učių šapu. Didžiausia lietuvių ko- 
’onija. Biznis išdirbtas nuo senai. Į 
Kas nori gali ir rendavoti. Atsišau
kite i

K. Jamontas, 
1739 So. llalsled si, Chicago

-

PARDAVIMt'I lietuviška bučer- 
nė. šviežias tavoras. Parduodu iš 
priežasties kilo užsiėmimo.
6()9 West l lth Place, CHICAGO

SrOLK^AI—^EROS.___
MI S PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augšejausių mokestį. Ga- 
’ihia pigiai gauti gražiui.

MAIDF.N LANE JEWELBY CO., 
1116 Milsvaukce avė., Chirago

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 migšlu, 2 metai kaip statytas, tuš
čias lotas sale ir slaldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiuoja. I) tuk
siantį Įmokė'i, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima matvti vakarais ir 
m dėlioms diena po No. 3009 XV. 53rd 
SI., 1-nias Floras.

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži virta 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

RANDAI

ATIDUODAMA randon didelė s:»- 
krova prie Canalport avė., pertai
sysime pagal reikalavimų. Gera 
dėl bile kokio biznio. Labai pigi 
renda.

NAMAi-žEMĖ
BARGENAS: Parduodu sa” • pui

kią farmų 21)0 akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus bmlinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Grįžki !k> stotis ant^ kampo 
formos, 8 my lios nuo didelio mies
to iš vieno š'*m> ir it) mylių nuo ki- 
p- didelio miesto. Sneciali.škiii iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ, Bl LBIU 
ir lt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus los mano far- 
mos.

S. Sokalskis,
331.3 S. I owe Avė., Chicago, III.

'Tel. Boulevard 10011.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Fermerių Kalonija Amcrikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 4.38 Lietuvius 
Ūkininkais kurie luri 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri luri Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ros Fermas kad Apgyvcndimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Dideliu su Budnikais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir paderinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
lai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai. atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gy venti ant gražių gerų 
ūkiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių *>’ žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi (lel visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkęlio kašltis 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius Roinam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Kataloga ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Pcoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

KAS GERIAU?
AB MOKĖSI RANDA VISADA IR 

NIEKO NETURĖSI. AB TURFSI 
SAVO I OCNA GRAŽŲ NAMA. KU
RIS PA'TS Iš BANDOS IŠSIMOKĖS.

PARSIDUODA — NAUJAS MŪ
RINIS NAMAS. $1090 PIGIAU NE
GU KAŠTAVO PARUDAVOTI ANT 
2 AUGŠTŲ PO 5 DIDELIUS KAM
BARIUS. SU FLFKT11A. GASU. 
BAI 'TOM SINKOM ir MAUDYKLOM 
IR SU VISAIS AUGŠTOS KLESOS 
INTA1SYMAIS, SU GERAIS POR- 
ČIAI, SU DIDELIU 8 PĖDŲ AUGŠ- 
ČIO CIMENTUOTU BASEMEN- 
TU IB SU DIDELIU PLAČIU LO
TU, 30x125 PĖDŲ NAMAS LABAI 
ŠVIėSUS IŠ ABIEJŲ PUSIU IR AP- 
I INKUI APJBUDAVOTA PUIKIAIS 
NAMAIS. RANDASI LIETUVIŲ AP
GYVENTOJE VIETOJ. NORINTIE
JI PUIKAUS NAMO GREITAI AT
SIŠAUKITE IR GALĖSITE NUPIR
KTI PIGIAI. UŽTEKS $500 INMO- 
KĖIIMUI, O LIKUSIUS RENDOS 
išmokės, ki a imkite: pas

j. sinkus,
3301 S. Ilalsted si., Chicago, III.

PIRKITE NAMA NEBRANGIAI 
Tiesiog nuo savininko, su keturiais 
pagyvenimais, po 4 kambarius. Go- 
sas, toiletai, klosetąi, drapanos, ma
udynės, sinkus naujos mados, ci- 
manli'ds heisirnntas 7 pėdų augš- 
čio. Garadžius labai gerai antai sy
tas, geroj anielnikėj, aH|i mokyklos 
ir karų linijos, neto’i Wentworth 
avė. I). Kripas,
319 W. 5(sl Pl„ Chicago

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę \Yisconsim*, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tl. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arlta arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po .šešių vai. vak.

’ Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockfcrd, Ib

PARDUODU ant Bridgeporlo na
rna šešių pagy venimų su namu už
pakalyj, Vienu pagyvenimu, abudu 
muriniai, augšti beismantai; arba 
mainau ant mažesnio namo arba 
ant mažos fanuos. Rendos neša 
$90.00 į mėnc'į, Kaina $8300. At
sišaukite nedėliomis iki 11 vai. ry- 
Jo. Savininkas ant 3čiu lubų iš už
pakalio, J. K.
3533 So. \Vallace si., Chicago

PARSIDUODA farma arba gali
am išmainyti put namo. 7() akrų že
mės; 2() akrų dirbamos. 112 akru su 
bmbnkais. 4 kambariu M|uba ir bar- 
nė 1 my lia nuo miesto, prie pat ge
ležinkelio. Bėga inažųs upelis per 
kampą fanuos, \\Tseonsin valstijoje. 
Atsišaukite ant šio an’mšo:

K. ZAUGA, 
3337 So. \Vallace St. C.hicago

MOKYKLOS __
b l E OlN E IR VA KARINS f
M O K Y K L A j

Čia gali le igvU Ir greitai iSnio di Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmeėką, S. V., Aaglitos, : 
Lietuvos ir abi'lna istorijas, geografiją, rašyti 1 
laiškus, Ir tt. Taipgi, turime Gramtnar ir Hirh 
Sciiool lų skyrius Lietuviai mokytojai.SunauJo- u 
kitę kuosą laikų pasitr.okinimui, cesigailCsite. Ii

American Coliege Preparatory fcchool r
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. I.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 XV. Ma- < 
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprčdalą 
Musų sistema ir ypatiškus mokini 

mus padarys jus žinovu j trumpF 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiamt aplankyti i> 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!) 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka, l’erdetinią
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augsto.

E X T R A
R EI K ALINGAS SAVIN INKAMS 

Lietuvis konlraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
Kelius. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LfTHUANIAN RED 
ROOFLNG CO, 

and Shetl Melai \Vorka
2106 XV, 211h M lel Canal 4802

PARMOSI
PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Mieliignno vnlslii'd Gesinu nuo pa
čių savininkų, l'armos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite pt?r laišką, įdedant mar
kę už 3 centus.

TO N Y ZABELA,
P O. Box L Lake Co. Pcarork. Mich.

Vyrišku Oiapanu Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkofų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotoi, vertės mm >25 iki >85, da 
bar $5 ir augščum Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va 
karais.

«l GORDON 
11115 H m

'Telephotie Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vnkaro 

330-3 S Morgan St. Chicano, III

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 197 So. LaSalle Street 
j Boom 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephnne Franklin 4849 

Rezidencijos Tel Garfiehl 1647

JOSEPH C. W0IX)N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 8. U Šalie St.
Telepbom Centrui 639w 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas si., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais ik» 
lt vm! Medėtinnd* 10 <k» 1

Už $50.00 arba LAISVES
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik 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 vielų.
Mes taipgi turjme 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartotą t ik 8 savai

tes, kurį mes paviliosime už $325. 
JFi GYVENATE UŽMIESTY.I, MI S 
PRISIUSIMI* C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

VVESTERN ^STORAGE HOUSE 
281() W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nuo K) iki 4

Pranešimas
Turiu gražų, šiltų automobilių, 

kurį galima pasisamdyti pigiai dėl 
vestuvių, krikštynų, laidotuvių ir 
lip pasivažinėjimui ir kitokiems re
ikalams.

'l’aip-pat taisau automobilius se
nus ir naujus, turiu 7 metų piilyri- 
mą

CHARLES S. SIIATAS
708 \Vest 18th st. Chicago, III. 

Tel. Canal 3348 ,

ERB Naujienų akai 
tytojof ir akaityto 

lai prašomi pirkinių re1 
balais eiti i tas Rankro 
va* korini akelbiKM 
Naujienoje


